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ABSTRAKT
Resurset e energjis së ripërtritshme që ka Kosova janë objekt strategjik i furnizimit me energji
elektrike për të gjithë konsumatorët, termoelektranat e vjetra kanë probleme të vazhdueshme
gjenerimi për dy dekada, prandaj interesi është gjithnjë e në rritje të shfrytëzimit të B E R - i t n ë
këto vitet e fundit. Shkaktari kryesor i rritjes së nevojave emergjente qëndron nga kërkesat globale
në paralajmërimin për zvoglimin e burimeve konvencionale të energjisë, duke e ndryshuar qasjen e
zhvillimit të planetit: lëndët me djegie fosile, gaz natyror, rezervat e qymyrit, edhe pse Kosova ka
sasi të mjaftueshme me disa miliard tona. Në anën tjetër BRE-t konsiderohen burime të sigurta që
ka bota, tregu mjaftueshëm furnizohet me energji elektrike, ka sasi të pafundme të burimeve të
energjisë në shkallën e zhvillimit të njerëzimit, pasi që ato përdorin përfitimet e rrjedhjes së
ujit me sasinë që ka Kosova. BRE-et kanë objektiv strategjik të energjisë analizimin e qëllimeve të
politikës energjetike të vendit siç janë: furnizim i rregullt me energji elektrike, mbështetja e
zhvillimit të përgjithshëm ekonomik, rritja e sigurisë energjetike dhe mbrojtja e mjedisit jetësor.
Në funksion të zhvillimit të këtyre qëllimeve synohet plotësimi i kufinjëve të energjisë nga BREtë të planifikuara për vitin 2020, si kërkesë e Direktivës 2009/28/KE, implementimi i të cilës bëhet
nën monitorimin e traktatit të Komunitetit të Energjisë. Për këtë arsye shtrohet nevoja për aplikimin
e masave stimuluese FED-in tarifave, masave fiskale dhe financiare për të gjitha llojet e BREve sipas direktivave evropiane, duke përfshirë zbatimin e skemës mbështetëse bazuar në sistemin e
çertifikatës së origjinës. Strategjia e Energjisë së Kosovës në mes 2017-2026 është dokumenti bazë
që e përcakton politikën e qëndrueshme zhvillimore energjetike dhe synimet e zhvillimit të sektorit
prodhues në përputhje me standardet ndërkombëtare sipas standardeve evropiane për zhvillim të
qëndrueshëm, ruajtjen e mjedisit dhe mirqenien sociale, duke rritur të ardhurat nga shfrytëzimi i
burimeve të energjisë së rinovueshme në vend. Sipas hulumtimit të studimit, Kosova ka nevojë
emergjente për ristrukturimin e sektorit të energjisë më qëllim zhvillimin e qëndrueshëm për të
siguruar konkurrencën prodhuese dhe furnizuese në tregun e energjisë, sipas parimeve të
përgjithshme të tregut të lirë dhe të hapur, mosdiskriminimit të përdoruesve, transparencës në
furnizim me energji elektrike dhe respektit për mjedisin dhe konsumatorët e të gjitha kategorive.
Mungesa e vazhdueshme e elektricitetit në vend ka lënë mbrapa ekonomin e vendit në përgjithësi, ka
shtuar paknaqësit e shfrytëzuesve dhe si rezultat ka shtuar kërkesat emergjente për ndërtimet e
impianteve të reja e sidomos shfrytëzimin e energjisë solare. Impiantet e vjetra të cilat duhet të
mbyllen sipas marrveshjes së traktatit të Athinës për energjinë (Kosova A dhe Kosova B), kërkesat
e konsumit me energji elektike do të mbulohen nga BRE dhe ndërimi i termocentralit Kosova e re.
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1

HYRJE

Strategjia e energjisë është e mbështetur në ligjin mbi energjin nr. 05/L-081 që përcakton rregullat
bazë të BRE -ve në një periudhë afatmesme që Kosova duhet ti plotësojë sipas traktatit të TKE-së.
Të gjitha analizat e pjesës së parë të këtij punimi përmbledhin të gjitha aktivitet e politikave
zhvillimore të përdorimit të HEC-eve që posedon Kosova, duke pritur realizimin e projekteve në
përputhjeme politikat investuese të projekteve dhe zbatimit të direktivës 2009/28 EC për energjitë e
rinovueshme. Shfrytëzimi i potencialit ujor gjithashtu ndihmon në realizimin praktik të
implementimit të projekteve të HEC-ve të vogla dhe hidrocentralit Orçusha që është pjesë e
strategjisë së energjisë. Eshtë e përcaktuar sipas rregullave evropiane 20-20-20 që deri në vitin 2020
Kosova duhet të gjenerojë energji të pastër 25% të BRE-ve, tarif e subvencionuar sipas ligjeve të
Kosovës. Në aspektin e promovimit energjetik në vazhdimësi janë paraqitur vendet e potencialeve
ujore sipas planit strategjik të mbështetura sipas skemës mbështetëse në fidin tarifa, e bazuar në
strategjin korniz 2017-2026. Implementimi i projektit orqusha në lumin Plavë, nga pozicioni
gjeografik që ka ky lokacion dhe nga lidhjet e rrjedhave ujore me prurjet e ujit në sezona të ndryshme
përfshi edhe thatësirat e mëdha janë të analizuara në koeficientin e variacionit si parametra të
besueshëm statik. Punimi në detaje ka analizuar çdo hap të implementimit të projektit, duke filluar
nga vepra e marrjes, tipet e veprave të marrjes për HEC dhe strukturën e ndërtimit. Teknologjia e
përdorur në pjesën ku janë bërë matjet e përformancave të gjeneratorve të tipit Pelton, Francis apo
tipe të tjera si strukturime gjeneruese e harmonizuar me nënstacionet e shpërndarjes. Zgjedhja e
elementit kundër filtrimit, përmasimi i trupit pritës, modelet e lidhjes dhe siguria e veprës së marrjes.
Kalimi i nivelit të ujit, llogaritjet hidrike të seksionit të ujit e deri të nivelet absolute të pragut
kapërderdhës së pritës. Shkarkuesit e kanalit dhe tubacionet derivojnë varësisht nga prurjet e ujit në
basen dhe zgjidhjes përfundimtare hapje e tubacionit fundor me qëllim të sigurimit të objektit.
Pajisjet makinerike dhe teknologjike të përdorura në HEC-e të lokacioneve të afërta e krahasuar me
projektin e detajuar në implementim të HEC Orçusha, nga analaizat e performancave dalin vlerat e
ndryshme teknologjike të ndikuara nga shkalla e pjerrtësisë së tubit dhe sasisë së vëllimit të ujit. Pjesa
e gjenerimit të energjisë elektrike nga HEC, pjesë e ndërtimeve nga viti 1957 dhe teknologjia e fundit
e vitit 2019. Analiza e rrjedhjes së lumit Dikanca e cila i furnizon në sistemin kaskad HEC Eurokos
1 dhe 2 në bashkëdyzim HEC Orçusha, mvarësisht nga pjerrtësia e tubit furnizues në turbinë. Fuqia
instaluese e gjithë këtyre hidrocentraleve kalon 22 MWh energji elektrike. Konstrukti i
hidrocentraleve është element bazë që siguron kapacitetet gjeneruese në përputhje programeve
zhvillimore dhe strategjisë së energjisë.
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Pjesa e punës eksperimentale ka të bëjë me teknologjinë e përdorur në HEC Orqusha, performanca e
turbinave me ujë për tipe të gjeneratorëve për pozicionet e ndryshme horizontale apo vertikale.
Tipet e gjeneratorëve kanë performancë të ndryshme në HEC, karakteristikat e tyre tregojn
perfomancat e turbinave gjatë punës së gjenerimit të krahasuar me punën e planifikimit, realizimi i
gjenerimeve për HEC të ndryshëm me teknologji të njëjt, performancë e realizimeve, me sasi të
mjaftueshme të ujit dhe përformancën e gjenerimeve me sasi minimale të ujit. Prototipi i turbinave
është mundësi optimale e rritjes së efikasitetit nga 80% në 98%, lidhjen e boshteve të turbinave në
sistemin e punës paralele edhe në gjenerime të boshteve vertikale dhe horizontale. Menagjimi i
shkarkimeve të tepricave të ujit në pendet orientuese edhe në rastet e vërshimeve, një kontroll i
orientimit të rrjedhjës së ujit nëpër fletët e turbinave. Qendra e monitorimit të gjithë procesit të
prodhimit monitorohet nga sistemi PC për gjenerimin e energjisë elektrike, sistemin e informatave
për gjenerim, mbrojtje të stabilimenteve energjetike dhe komplet informatave të tjera operacionale
të HEC-it. Modelimi analitik i sinkronizimit të frekuecës në gjeneratorët e turbinave Frensis dhe
Pelton, për dy rastet e sasis së rrjedhjës së ujit, duke anuar gjithnjë në optimizimin e teknologjisë së
përdorur, kur sasia e ujit në rrjedhje është në minimum.

Analiza e paisjeve teknologjike- ideore:
Pajisjet për automatizimin e hidrocentraleve të vogla kanë mundësi zgjedhjeje të përdorimit të
gjeneratorit sinkron si pjesë gjeneruese me njësi të fuqisë hidraulike, e sinkronizuar me të gjitha
elementet e matjes dhe të mbrojtjes me sistemin e kontrollit për pajisjet automatike duke përfshi
zgjuesin (eksituesin), sinkronizimin e detyrueshëm në rrjet. Kabinat (kthinat) janë automatizimi i
moduleve softverike të hidrocentraleve të vogla, instalimit të energjisë (MWh) gjenerator turbinë,
rregullator ngacmim, modul të kontrollit të temperaturës, sinkronizer që të starton dhe ndal sistemin
e mbrojtjës për të gjitha llojet e turbinave (Pergamon.J; 1991)
SMART teknologjia e përdorur e viteve të fundit mundëson sistemin e monitorimit dhe të kontrollit
në pështjellat e gjeneratorit dhe rregullimin e sinkronizimit të frekuencave me rrjetin shpërndarës.
Shfazimi i pështjellave simetrike për rrymë dhe tension në hapësirë prej 120°, ushqehen me rrymë të
vazhduar përmes pshtjellës së eksitimit në rrotor. Ky sistem siguron punën e gjenerimit edhe në rastet
kur ndonjera nga fazat bie nga sistemi i punës transformuese, që do të thotë pajisjet përcjellse
energjetike mbrohen nga çdo prishje eventuale, ndërsa informata përcjellse monitoruese mund të
intervenohet edhe nga distanca, edhe prej garantuesit të teknologjisë që me këtë rast është prodhuesi
i pajisjeve.
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Turbinat e Viktor Kaplan përdoren në kërcime me lartësi të vogla dhe rrjedha të mëdha, rrotat e
turbinës drejtohën gjithmon nga rrjedha e ujit dhe kanë formën e helikës, konverton energjin me
presion të lartë të cilat nuk janë lehtësisht të disponushme.
Turbinat e James B. Francis janë turbina hidraolike të dizajnara që të operojnë në rrjedha jo të
njëtrajtshme, e cila gjeneron energji në koka me presion të ulët në mënyr efikase.
Dallimet ndërmjet turbinave Fransis dhe Kaplan në gjenerime të energjis elektrike janë të bazuara
edhe nga teknologjia e përdorur dhe kategoria e turbinave të reagimit (efikasiteti i turbinave), d.m.th.,
si energjia kinetike ashtu edhe ajo e presionit kërkojnë sasi të mjaftueshme të ujit për gjenerimin e
energjisë. Në të dy rastet energjia hidraulike e ujit shndërrohet në prodhim të dobishëm të energjisë.
Turbina Francis është turbinë e vjetër. Shpikja e turbinës Kaplan është evolucion në fushën e
turbinave hidraulike ose mund të themi se është versioni i azhurnuar i turbinës Francis. Turbina e
Francis kishte disa kufizime të cilat kalojn nga turbina Kaplan. Sipas konstruksionit të tyre, kushtet
e punës dhe përformanca e punës janë ndryshimet kryesore në turbinën e Francis dhe turbinën Kaplan
(Sharing. C; 2015).
Teknologjia e turbinave me uj të tipit Francis, Pelton në strukturën gjeneruese dallojnë ndërmjet vete
teknologjikisht. Dallimi kryesor është midis impulsit dhe turbinës së reagimit. Turbinat përdoren
gjerësisht në HEC-et e gjenerimit të energjisë elektrike, përzgjedhja e turbinës së duhur hidraulike
është ndër faktorët më të rëndësishëm që ndikon në qëndrueshmërinë ekonomike të projektit
hidraulik. Dallimi kryesor midis impulsit të rrotullimi të rrotorit dhe turbinës së reaksionit është se
ka ndryshim të vepra e marrjes pasi kalon përmes prurjeve ansore të ujit në turbin të reaksionit ndërsa
në turbinën e impulsit nuk ka ndryshim të presionit. Në turbinën e impulsit së pari e gjithë energjia e
presionit të ujit shndërrohet në energji kinetike përmes një rrjedhe gjeneruese me shpejtësi të lartë,
në fakt rrjedha e shpejtësisë së ujit ndryshon rrjedhën e presionit, e cila godet tehun e turbinës që
rrotullohet. Kjo formë rrotulluese harmonizon sinkronizimet e tensioneve të makinës sinkrone dhe
asnikrone, me eksitimet standarde gjeneruese me frekuenc të harmonizuar të rrjetit. Lloji specifik i
turbinës që do të përdoret në HEC nuk është zgjedhur derisa të gjitha studimet operative dhe
vlerësimet e kostos të jenë të plota. Përzgjedhja e turbinave varet kryesisht nga kushtet e sasisë së
ujit rrjedha dhe koka hidraulike.

Efikasiteti i pajisjeve elektromekanike, veçanërisht tipi i turbinave, mund të përmirësohet me një
dizajn më të mir dhe gjithashtu duke zgjedhur një lloj turbine me një profil efikasiteti që përshtatet
më së miri me kurbën e kohëzgjatjes së hyrjes. Prandaj, është e rëndësishme të modeloni me shpejtësi
dhe saktësi rrjedhën dhe performancën e jo të mirë në një gamë të gjerë të normave të shkarkimit.
Mjetet kompjuterike përdoren për të gjetur dizajne që shmangin vorbullat dhe pulsimet e presionit të
lidhur dhe kavitacioni i shkaktuar nga lëvizja e ujit nëpër turbinë.
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Ato përdoren gjithashtu për të optimizuar bashkëveprimin e fushës elektromagnetike të rotorit në
stator dhe për të parashikuar ndërtimin e nxehtësisë në gjeneratorë me rrjedhën e ajrit ftohës ose ujit
të nevojshme për të mbajtur temperaturat normale. Modelet hidraulike (laboratorike dhe numerike)
janë përdorur zakonisht në rastet kur simulojnë kushtet për përmirësimin e përformancës,
funksionimin e digës, dhe optimizimin e turbinave. Fuqia gjeneruese në kohën e pikut në vitet e
fundit ka çuar në një përdorim të konsiderueshëm në hidrocentrale të modeleve të teknologjive të
reja të cilat përdorin modelime numerike për të përfaqësuar fizikën e lëngut në lëvizje në sistemet
komplekse ujore të një hidrocentrali të vogël (Kaur, S., Kathpal, N., Munjal, N. (2015).
Teknologjia inovative mundëson modelimin matematik për arritjen e një përformance operuese dhe
monitoruese kur zakonisht HEC janë të lidhura me teknologjitë e avancuara edhe në rastet kur
turbinat gjeneruese ndodhen në pozicione të ndryshme gjeografike. Për të arritur sinkronizimin e
teknologjive gjeneruese të përdorura në HEC dhe rrjetin shpërndarës duhet kaluar disa cikle të
rregullta shërbimesh në operim. HEC-et e vogla kontrollohen, monitorohen dhe mirëmbahen nga
distanca si një pajisje komunikuese SMART (teknologjitë e mençura komunikuese). Operimi
sistemit në hidrocentral, përformanca dhe efikasiteti i turbinave në gjenerim përcjellet nga algoritmet
e softuerëve të cilët kontrollojnë automatikisht çdo stabiliment energjetik gjatë procesit të punës.
Sistemet SCADA mbikëqyrin, kontrollojnë, optimizojnë dhe menaxhojnë gjenerimin dhe
transmetimin me rrjetin e energjisë elektrike. Komponentët kryesorë të këtyre sistemeve janë njësitë
që mbledhin të dhëna automatikisht dhe janë të lidhur direkt me sensorë, matës ose pajisje të
përpunimit. Ato janë të vendosura afër procesit të monitoruar dhe transferojnë të dhëna në njësinë e
kontrolluesit ku kërkohet informata e detajuar. Këto të dhëna shpesh përfshijnë softuer integral me
aftësi për menaxhimin dhe delegimin e tyre, në kohë reale dhe energji rezervë në bateri stacionare.
Këto pajisje janë njësi të vendosura në HEC dhe në distancë që përmbajnë të gjithë transmetuesit,
koduesit dhe procesorë të nevojshëm për funksionimin e duhur në rast se një RTU (rrjeti i tensionit
të ulët) primare ndalon së punuari. Leximet stabilimenteve të mbrojtëjes dhe raportet e statusit të
pajisjeve gjithashtu mund të kryhen nga Kontrolluesit e Logjikës së Programuar dhe shënimet e
ruajtura në monitorues (PLC).

4

2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
Sfondi Elektroenergjetik HEC ORCUSHA

Rregullativa ligjore energjetike është pjes integruese e promovimit të energjis elektrike, për
plotësimin e kërkesave optimale të mbulueshmëris konsumuese për të gjithë territorin e Kosovës
është e përcaktuar konform ligjit për energjin. Burimet e energjisës së rinovueshme në Kosovë janë
bërë domosdoshmeri e plotësimit të kërkesës së Direktives Evropiane për BER-in. Konfiguracioni
gjeografik i Kosovës pamundëson implementimin e iniciativave investuese sipas strategjisë
energjetike 2017-2016 për zhvillimin e qëndrueshëm mjedisor. Kjo situat është evidente në praktik
përshkak të pengesave ligjore implementuese të kodit zhvillimor në pajtim me synimet e miratuara.
Feedin tarifa e përcaktuar mbi ligjin për energjin për BER-in, në veçanti për HEC-et e vogla në
Kosovë janë në sasi të vogla por shumë domethënse për sistemin elektroenergjetik të Kosovës për
plotësimin e pikut energjetik dhe plotësimit të politikave zhvillimore ekonomike. Masat e ndërrmara
nga institucioni kompetent MZHE i cili mitraton legjislacionin sekondar në favor të plotësimit të
objektivave sipas direktivës evropiane për BER-in. Operatoret e sistemit të transmisionit dhe
shpërndarjes së energjisë elektrike kanë rol aktiv në promovimin dhe integrimin e teknikave
stimuluese të gjenerimit të energjisë elektrike nga BER-i. Operatorët e shpërndarjes publikojn
rregullat ndërgjegjësuese në drejtim të gjeneruesve të energjisë më qëllim të mbajtjes së balancit
energetik me gjenerim optimal dhe ruajtjes së sistemit rajonal dhe nderkombëtar në situata të
gjenerimit të pa planifikuar apo ramjeve të energjisë elektrike nga rrjeti elektrik shperndarës. Zyra e
rrugullatorit të energjisë është institucioni i cili i përcakton dhe i monitoron politikat ligjore për të
gjitha lljet e gjenerimeve e në veçanti energjisë së ripërtritshme. Zyra e rregullatorit si organ
mbikqyres bën lëshimin e garancioneve mbi prejardhjën e energjisë duke vendosur kornizën
çmimore bazë subvencionues si tarif nxitëse investuese për energjin e ujit dhe energjive të tjera.
Kosova ka ndërtuar një korinz ligjore të favorshme për BER-in e rregulluar sipas planit strategjik,
refernc e fuqishme e hartuar sipas rregullave të bashkimit evropian më qëllim të përmbushjës së
kërkesave të dala nga traktati i Athinës ku Kosova është nënshkruese e këtij komuniteti
ndërkombëtar. Plani strategjik energjetik i Kosovës i vën theks të veçantë zhvillimit të potencialeve
të ujit përmes hidrocentraleve të vogla dhe HEC ORCUSHA, që bën pjesë në zbatimin e kësaj
strategjie zhvillimore. Nga analizat e pozivcioneve gjeografike ku ndodhën pikat e mundshme
investuese jan nxjerr informatat e bollshme të planit të fizibilitetit me të dhënat analitike ku
konstatohet se Kosova ka njohur rëndësinë e BRE-ve për zhvillimin e ardhshëm energjetik.
Korniza strategjike, ligjore dhe institucionale që shërben si mbështetje për vendimet individuale dhe
për nxitjën e investimeve në prodhimin e energjisë elektrike.
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Kjo kornizë ligjore mundëson realizimin e shumë hulumtimeve studimore dhe projekteve
demonstruese për të dëshmuar realizueshmërinë e përdorimit të BRE-ve në Kosovë.
Ndikueshmëria e aktiviteteve energjetike është paraqitur si më poshtë:
➢ Paraqitja e kërkesave dhe pajisja me leje investuese institucionale bëhet nga vet investuesi
duke siguruar mjetet e nevojshme financiare si garancion bankar.
➢ Investimi dhe implementimi i HEC-ve të vogla pritet të bëhet përmes investimeve kapitale
private.
➢ Potencialet e mundshme ujore në gjithë teritorin e Kosovës janë vlerësuar të jenë rreth 130
MW me prodhim mesatar vjetor prej 621 GWh.
➢ Prodhimi i përgjithëshem bruto me BER-e sipas direktivave evropiane deri në vitin 2020
është 25% ) Kosova ka ngecur në implementim të projekteve sipas licencave të dhëna nga
ZRRE-ja).
➢ Plani strtaegjik i enenrgjisë promovon zhvillimin e potencialeve të ujit përmes
hidrocentraleve të vogla.
➢ Të gjitha HEC-et Draagashit dhe ndërtimi i HEC-it ORCUSHA nga ana e kompanisë
RENELUAL – TAHIRI – shpk – bën pjesë në zbatimin e kësaj strategjie dhe do të ndihmojë
në realizimin praktik të qellimeve të dhëna më sipër.
Republika e Kosovës do të synojë një nivel më të lartë të gjenerimit të energjisë elektrike që
korrespondon me 29.47% të konsumit përfundimtar bruto të energjisë deri më 2020.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Ndërtimi i HEC-it të vogël ORÇUSHA sipas skemës së propozuar nga ana e kompanisë RENELUAL
– TAHIRI do të sjellë një sasi impaktesh pozitive për furnizimin me energji elektrike si në ekonominë
lokale të zonës së afërt po ashtu edhe në ekonominë Kosovare.

Disa nga impaktet pozitive janë:
•

Përmirësimi i furnizimit me energji elektrike në zonat e largëta

•

Përdorimi i burimeve lokale të rinovueshme të energjisë

•

Reduktimi i humbjeve në transmetim dhe shpërndarje

•

Përdorimi i rezervave kombëtare ekonomike

•

Furnizimi i energjisë elektrike me impakte të ulta negative në atmosferë

Forma e punimit është bazuar në këto pyetje:
•

Mbledhja e ujit në mini akumulues të digës sa ndikon në pozicionin e dekantuesit, vendosja
e shkallës së pjerrtësisë së tubave si dhe sasia e rrjedhjes së ujit në fuqinë gjeneruese të
gjeneratorve?

•

Në cilën shkallë të përqindjes së operimit sipas matjes së energjisë së planifikuar realizohet
energjia e gjeneruar dhe çfarë karakteristika me kapacitete të rrjedhjes ujore arrihet sasia e
gjenerimit optimal, duke përfshi edhe optimizimin e një teknologjie të formës së prototipit,
edhe në rastet e sasis së rrjedhjës së ujit në minimum me gjenerim të fuqisë së madhe, sa
duhet të jetë një prototip i formës së shtypur dhe të zgjatur, efikasiteti i të cilës duhet të jetë
98%?

•

Sa është efikasiteti i turbinave me ujë në rastet kur sasia e rrjedhjes së ujit është në vëllimin
minimal, dhe në cilat situata përdoren tipet e turbinave?
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4

METODOLGJIA

Në këtë punim të masterit është trajtuar, zbatimi i hidrocentralit ORCUSHA dhe krahasimi me
hidrocentrale tjera si motra në territorin e Republikës së Kosovës në veçanti hidrocentalet ekzistuese
që janë në prodhim në territorin e Dragashit si Dikanca, 1 dhe 2, Eurokos 1 dhe 2, dhe kyqja në rrjetin
distributiv shperndarës. Në bazë të rezultateve të arritura dhe përfundimeve do të përcaktohen
parametrat optimal të hidrocentralit sipas standardeve konform direktivave europiane. Rezultatet e
marra nga hidrocentralet ekzistuese që janë në funksion të gjenerimit duke përfshirë edhe planin
nominal, rezultatet e të cilëve janë të matura dhe të krahasuara me rezultatet e nxjerrura gjatë punës
experimentale në HEC Orçusha.
Gjatë punës së këtij punimi janë përdorur dy metoda hulumtuese të analizës dhe performacës së
gjenerimit të energjisë elektrike nga turbinat me ujë:
I-

Gjenerimi i energjisë elektrike sipas projektit bazë i detajuar në implementim në raport
me gjenerimin e planifikuar dhe

II-

Menagjimi i duhur i ujit të disponueshëm kur burimet e ujit janë kritike në zonat e pakta
të ujit, efikasiteti i turbinave në gjenerim me iden e rekomandimit në formën e prototipit.

Efektet e ndryshimit të klimës globale kanë përkeqsuar dukshëm rrjedhat e lumenjeve.
Gjatë punës së këtij punimi janë përdorur edhe mënyrat e tjera ndihmse me qëllim të arritjes së
rrezultateve për llojet e teknologjive të përdorura edhe për rastet kur sasia e ujit është në prurje
minimale të ujit. Për këtë arsye janë përdorur këto mretoda:
a) Metoda e modelimit matematik për sinkronizimin e frekuencës së eksituesit.
b) Vlerat e matura të energjisë së prodhuar për tipet e turbinave të instaluara në HEC-e Dikance
1 dhe 2 dhe vlerat e fituar nga HEC Orçusha sipas planifikimit në projekt.
c) Gjenerimi i energjisë elektrike për kapacietete prodhuese Eurokos 1 dhe 2 edhe në rastet kur
kapacitet e prurjeve të ujit janë minimale për njësi Vm3.
Pajisjet elektronike monitoruese dhe operuese të përdorura janë të teknologjis së fundit, prandaj
konsiderojmë se janë të besueshme. Me këtë rast do të krijoj mundësi për të ndërtuar HEC-in e
ORÇUSHËS, që do ketë një fuqi të instaluar 4000 kW dhe do të prodhojë 15.075 GWh/vit pas
ndërtimit. HEC i ORÇUSHËS që bën pjes në listën e HEC-eve të rinjë e që do të ndërtohen në të
ardhmen sipas planit strategjik energjetik 2017-2026 në Republikën e Kosovës.
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5.1

REZULTATET
Burimet e energjisë së ripërtritshme në Kosovë

5.1.1 Potencialet ujore të Kosovës për gjenerim të energjisë
Në bazë të planit strategjik për burimet e energjisë alternative dhe studimeve të parafisibilitetit për
identifikimin e burimeve ujore për hidrocentrale të vogla në Kosovë, janë identifikuar 77 lokacione
me një kapacitet prej rreth 128 MW, me një prodhim prej 621 GWh në vit sipas kushteve mesatare
klimatike hidrologjike. Politika e Qeverisë së R. Kosovës është nxitja me çmim subvencionues për
ndërtimin e HEC-ve të vogla me investime nga sektori privat, duke liçencuar të drejtën për shfrytëzim
të ujit për prodhim të energjisë (Strategjia e energjisë; 2017-2026).

5.1.2 Lista e lokacioneve të mundshme për ndërtimin e HEC-eve
Sipas rregullativës evropiane 20-20-20 Kosova është zotuar në përmbushjen e qëllimit të kursimit
prej 9% nga konsumi i përgjithshem i energjisë, kufinjët e vendosur sipas Direktivës 2006/32/EC të
BE-së. Republika e Kosovës ka marrë obligimet për zbatimin e politikave të reja të BE-së që burojnë
nga Direktiva Evropiane 2012/27/EC për efiçiencën e energjisë. Në sektorin e BRE-së, është synim
zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi i mekanizmave të nevojshëm rregullativ teknologjik dhe
operacional për arritjen e kufirit prej 25% të pjesëmarrjes së energjisë nga BREtë në bruto konsumin
final të energjisë së rinovueshme deri në vitin 2020. Pas kësaj, strategjia udhëheqëse do të rishikoj
arritjet e integrimit të BRE-ve dhe do të vendosë kufinj të ri për periudhën në vijim sipas planeve
strategjike. Pritet që Kosova të nxitë më tutje BRE-të, në pajtim me potencialin, obligimin dhe
nevojat, si dhe përballë zhillimeve dhe përvojës Evropiane. Për stimulimin e shfrytëzimit të burimeve
të ripërtritshme të energjisë, në Kosovë është vendosur skema mbështetëse e tarifave ‘feed-in’ për
energjinë nga uji, për energjinë nga era, energjinë fotovoltaike dhe për biomasën. Me këtë mas
stimuluese ndaj BRE-ve, synohet plotësimi i kufinjëve të energjisë nga BRE-të të planifikuara për
vitin 2020, si kërkesë e Direktivës 2009/28/KE, transpozimi dhe implementimi i të cilës bëhet nën
monitorimin e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë (Strategjia e energjisë; 2017-2026).
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Tabela 1. Lokacionet për ndërtimin e HEC-eve nga viti 2006 (Strategjia e energjisë; 2017-2026)

Nr
1
2
3
4
5

Emertimi
HCV. Kuqishte
HCV.Drelaj
HCV. Shtupec
HCV. Belle
HCV. Deqan

Fuqia
(MW)
3.9
6.2
7.6
5.2
8.3

Energjia
(GWh)
17
27
35
25
39

6
7
8
9

HCV.Lloqan
HCV. Mal
HCV. Erenik
HCV. Jasiq

3.1
4
2
1.9

14
18
9
9.7

10
11
12
13
14
15
16

HCV> Reqan
HCV. Brezovic
HCV. Lepenci
HCV> Bajcke
HCV.Batare
HCV. Majanc
HCv. Mirusha
Totali

1.5
2.1
3.5
0.3
1.1
0.6
4.6
55.9

6.7
10
16
1.4
5.8
2.9
22
258.5

Lumi

Komuna

Lumbardhi
I Pejës
Lumbardhi
I Decanit
L. I
Lloqanit

Pejë

Erenik
L.
Prizrenit
Lepenc
Banjskë
Bistrica
Kaqandoll
Drini

Decan

Junik

Prizren
Shterpcë
Ferizaj
Mitrovicë
Mitrovicë
Podujeve
Rahovecë

Ligjet e sektorit të energjisë, në veçanti ligji për energjinë në vazhdimësi i kanë trajtuar burimet
e ripërtëritshme të energjisë në aspektin e promovimit të optimizimit të shfrytëzimit të tyre, duke
përfshirë edhe përcaktimin e kufirit vjetore dhe afatgjat të prodhimit të energjisë nga këto burime,
faza e dytë e implementimit të HEC-ve të vogla, tabela 2.
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Tabela 2. Lokacionet për ndërtimin e HEC-eve nga viti 2011-2020 (Strategjia e energjisë; 2017-2026)

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Emërtimi
HCV. Radesha 1
HCV.Radesha 2
HCV. Restelica
1
HCV. Restelica
2
HCV. Restelica
3
HCV.Restelica 4
HCV. Restelica
5
HCV. Brod1
HCV. Brod 2
HCV. Brod 3
HCV. Brod 4
HCV. Lepenci 1
HCV.Lepenci 2
HCV.Lepenci 3
HCV. Lepenci 4
HCV. Lepenci 5
HCV.Lepenci 6
HCV. Lepenci 7
HCV.Lepenci 8
HCV. Lepenci 9
Totali

Fuqia
(MW)
0.753
1.489

Energjia
(GWh)
3.66
7.37

0.532

2.51

1.399

6.74

1.087
0.318

5.35
1.56

1.498
0.81
1.109
1.062
1.44
0.365
0.547
0.804
1.72
2.795
2.768
0.444
0.526

7.37
3.9
5.37
5.13
6.97
1.79
2.61
3.96
8.4
13.64
13.34
2.14
2.45

1.185
22.652

5.73
109.99

Lumi

Komuna

Radesha

Dragashë

Brod

Dragashë

Shterpcë

Lepencë

Ferizaj

Kaqanik
Hani
Elezit

Në pajtim me obligimet ligjore dhe ato të marra në kuadrin e Traktatit të Komunitetit të Energjisë,
MZhE-ja ka përcaktuar kufirin e BRE-ve për periudhën 2011-2020, duke marrë parasysh potencialet
e Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë me të cilat disponon Kosova. Plotësimi i këtyre qëllimeve
monitorohet nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, e cila është përgjegjëse edhe për raportimin e
progresit në Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë (SKE) në Vjenë. ZRrE ka hartuar procedurën
për autorizim e ndërtimit të centraleve të tilla. Po ashtu ZRrE ka përcaktuar edhe tarifat nxitëse për
HC-të vogla.
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Tabela 3. Lokacionet për ndërtimin e HEC-eve nga viti 2011-2019 (Strategjia e energjisë; 2017-2026)

Nr

Emërtimi

Fuqia
(MW)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

HCV. Iber 1
HCV.Iber 2
HCV. Iber 3
HCV. Iber 4
HCV. Llapi 1
HCV. Klina 1
HCV. Klina 2
HCV. Morava 1
HCV. Morava 2
HCV. Istogu 1
HCV. Nerodime 1
HCV. Nerodime 2
HCV.Nerodime 3
HCV.Cajlana 1
HCV. Drenica 1
HCV. Reka e e Aliages 1
HCV.Reka e Aliages 2
HCV. Drini I Bardhe1
HCV.Jabllanica
HCV. Lepenci II-1
HCV. Lepenci II-2
HCV. Lepenci II-3
HCV. Perizreni 1
HCV. Perizreni 2
HCV. Perizreni 3
HCV. Perizreni 4
HCV. Perizreni 5
HCV. Perizreni 6
HCV. Perizreni 7
HCV. Peja 4
HCV. Peja 5
HCV. Peja 6
HCV. Peja 7
HCV. Peja 8
HCV. Peja 9
HCV. Peja 10
HCV. Peja 11
HCV. Lloqani 1
HCV. Lloqani 2
HCV. Lloqani 4
HCV. Prizreni 8
Totali

0.24
0.577
0.63
0.39
0.531
0.466
0.472
0.106
0.174
0.453
0.172
0.129
0.12
0.389
0.112
1.197
0.763
2.032
1.011
3.585
2.814
6.07
1.145
2.989
2.525
2.843
1.193
1.163
1.775
1.682
0.768
1.329
1.196
1.054
0.927
0.357
1.715
0.848
0.672
1.495
1.056
49.645

Energjia
(GWh)
1.219
2.841
3.249
1.964
2.925
2.197
2.441
0.49
0.803
2.243
0.835
0.617
0.6
2.003
0.549
6.222
3.983
11.875
5.156
17.536
15.05
30.363
5.787
15.172
13.04
14.742
5.992
8.087
8.855
8.414
3.892
6.637
6.004
5.143
4.52
1.844
8.538
4.32
3.614
7.92
5.659
253.326

Lumi

Iber
Llapi

Komuna
Zubin
Potok
Mitrovic
Podujevë
Podujevë

Klina
Morava e
Binqës
Brod

Klinë

Nerodime
Qajlana
Drenica
Reka e
Aliages
Drini I
Bardhë

Ferizaj

Lepenci

Kaqanikë

Lumbardhi
Prizrenit

Prizren

Lumbardhi
Pejës

Pejë

Lumbardhi
Lloqanit
L Prizrenit

Deqan

Kamenicë
Dragashë

Shtime
Istog

Klinë

Prizren
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Me rastin e rishikimit të skemës mbështetëse të Feed-in tarifës për energjinë nga uji, Zyra e
Rregullatorit për Energji ka rritur tarifën për energjinë e ujit nga 63.3 €/MWh sa ishte më parë, në
67.3 €/MWh. Afati për energjinë e HCV-ve është 10 vjet. Tri HC-e të vogla operojnë në Kosovë si
hidrocentrale të lidhura në rrjetin shpërndares: HC Dikanca, HC Radavci dhe HC Burimi. Ndërsa HC
Lumbardhi është i kyçur në rrjetin e transmisionit. Këto HC-e janë rehabilituar gjatë viteve 20092010 dhe kanë rritur prodhimin e tyre, pasi janë dhënë me koncesion nga titullari i tyre, Korporata
Elektroenergjetike e Kosovës. Në tabelën nr.3 janë dhënë lokacionet për ndërtimin e HEC-eve nga
viti 2011 deri në vitin 2019.

5.2

Analiza e gjeneratorit sinkron

5.2.1 Çështje të përgjithshme
Gjeneratorët sinkron, transformatorët trefazor dhe linjat e transmetimit (https://mzheks.net/repository/docs/Strategjia_e_energjise_2017-26_-.pdf) përbëjnë nyjet kryesore të sistemit
elektroenergjitik. Gjeneratori sinkron shëndron fuqinë mekanike të turbines pT në fuqi elektrike pe
dhe kështu është një nyje lidhëse ndërmjet njësisë së prodhimit dhe rrjetit të transmetimit të energjisë
elektrike. Hidrogjeneratorët, për shkak të shpejtësisë së ulët përgatiten me pole të dukshme. Në stator
përmbajnë tri pshtjella të çfazuara në hapesirë për 120°, ndërsa në rotor zakonisht përvec pshtjellës
së eksitimit që ushqehet me rrymë të vazhduar përmbajnë (ose që mund të trajtohen si të tilla) edhe
pshtjellën e qetësimit gjatësor dhe atë tërthor.
Qëllimi ynë është të analizojmë proceset fizike që ndodhin në gjeneratorin sinkron në bazë të të
cilave mund të ndërtojmë ekuacionet që lidhin këto madhësi me ndikim në punën e tij. Më pas në
bazë të këtyre ekuacioneve të ndërtojmë modelin që përafron atë në mënyrë të kënaqshme në proçesin
llogaritës. Gjatë analizës së gjeneratorit sinkron, për ta bërë atë të zgjidhshëm, bëhen një sëri
lëshimesh (https://mzhe-ks.net/repository/docs/Strategjia_e_energjise_2017-26_-.pdf). Në analizën
e mëposhtme do të pranohen lëshimet që vijojnë:
•

Qarku magnetik i gjeneratorit sinkron pranohet i pangopur; kjo është si rrjedhoj që varësia e
flukseve magnetike nga rryma elektrike është lineare dhe mund të zbatohet parimi i
supozimit.

•

Pshtjellat e statorit dhe të rotorit që janë në fakt të shpërndara në hapësirë, zëvendësohen me
pshtjella të përqëndruara.

•

Humbjet e fuqisë aktive në qarkun magnetik pranohen si të papërfillshme.

•

Induksioni magnetik në hapsirën ajrore të gjeneratorit sinkron, sikurse edhe format e tensionit
ose të rrymës pranohen se ndryshojnë sipas ligjit sinusoidal.
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•

Rezistencat aktive dhe reaktive të pështjellave të makinës pranohen të pavarura nga
temperatura dhe frekuenca, në mënyrë të veçantë nuk përfillet fenomeni i efektit sipërfaqësor.

Praktika tregon se gabimet që shkaktojnë lëshimet e mësipërme zakonisht janë të pranueshme
(Jeremy Thake; 2000).

5.2.2 Sistemet kordinative në analizën e gjeneratorit sinkron
Në strategjinë e energjisë 2009-2018 trajtohen hollësisht koordinatat e përdorshme gjatë
analizës së proceseve në gjeneratoret sinkron. Ato janë: 1) abc ,2) odq ,3) OX.
Koordinatat abc përfaqesojnë tre akse të palëvizshëm ndaj statorit të zhvendosur për 120° njëri nga
tjetri. Analiza në këtë sistem mundëson konceptimin më të lehtë të proceseve, por zgjidhja e disa
problemeve në bazë të këtij sistemi paraqet vështirësi të mëdha shpesh të pakapërcyeshme. Sistemi i
dytë përmban dy koordinata d dhe q të zhvendosura për 90° njëra nga tjetra dhe që rrotullohen me
shpejtësi të barabartë me atë të rotorit. Komponentja 0 në vektorin përkatës shtyllor përfaqëson
komponentën nuleare, e cila nuk mund të paraqitet në vektorin hapësinor. Sistemi i tretë XR
përmban po ashtu dy koordinata X dhe R të zhvendosura për 90° njëra nga tjetra por që rrotullohen
me shpejtësi sinkrone figura 1. Edhe këtu komponentja 0 në vektorin përkatës shtyllor përfaqëson
komponentën nuleare, e cila nuk mund të paraqitet në vektorin hapësinor. Ky sistem i tretë ka një
përparësi mjaft të madhe, qoftë edhe me sistemin e dytë, sepse dukuritë fizike në sistemin
elektroenergjitik mund të analizohen në koordinata vetiake dq për qdo gjenerator dhe në të njëjtën
kohë të kalohen në një këndvështrim të përbashkët, duke përballuar kështu vështërsit që lindin nga
fakti se çdo gjenerator sinkron ka dinamikën e tij, kurse rrjeti trefazor është statik (Oliver Paish,;Varis
Bokalders; Adam Harvey; Andy Brown; R. Edwards 2013).

Figura 1. Vektorët hapësinor të sistemit trefazor (Oliver Paish, 2013)
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5.2.3 Vektorët hapësinor kompleks të sistemit trefazor
Në analizën e proceseve në makinën sinkrone një vend të rëndësishëm zënë vektorët hapësinor,
më poshtë do të jepet kuptimi i këtyre vektoreve. Le të kemi një sistem trefazor simetrik. Flukset
magnetike me amplitudë Ψm të çdo faze të statorit, me lëshimet që kemi pranuar ndryshojnë në
mënyrë sinusoidale dhe janë të zhvendosur për 120° njëra nga tjetra. Nga mbledhja gjeometrike në
hapsirën e këtyre flukseve magnetike përfitohet një fluks me amplitudë të barabart me 3/2∙Ψm si
vijon:
𝛹∑ 𝛹 = 𝛹a+ a∙𝛹b+ a2 ∙𝛹c=2/3∙𝛹m∙ej𝜔t

(5.2.3.1)

Ku
a=eⅉ2ℼ/3 =-1/2+j√3/27

(5.2.3.2)

Është e qartë së vektori hapësinor i fluksit magnetik 𝛹∑𝛹 përfaqeson një vektor që rrotullohet
me shpejtësi këndore ω në kahjen antiorare. Në qoftë se këtë vektor e pjestojmë me 3/2 fitojmë
vektorin e fluksit magnetik të njërës fazë, psh fazës a. Ky vektor quhet vektori hapsinor i Blondelit
për fluksin magnetik. Në mënyr të ngjashme fitohen vektorët hapësinor të Blondelit edhe për rrymat
ose tensionet (Munoz-Hernandez, German Ardul, Mansoor, Sa'ad Petrous, Jones, Dewi Ieuan; 2013).
Kështu me vlerat e çastit të rrymave të sistemit trefazor ia,ib,ic, mund të ndërtohet vektori hapsinor i
Blondelit iB që ka pamjen:
iB= 2/3 [ ia + a ib + a2 ic ]

(5.2.3.3)

Indeksi B na tregon se kemi të bëjmë me vektorin hapësinor të Blondelit dhe se ai është i
përcaktuar në sistemin koordinativ të palëvizshëm (në lidhje me statorin) abc . Në rastin e
përgjithshëm ky vektor hapësinor ndryshon në kohë si gjatësinë edhe pozicionin .Sikurse u tha më
sipër, në rastin e sistemit trefazor simetrik ky vektor hapësinor ka modul konstant dhe të barabart me
rrymën fazore, ndërsa këndi ndryshon me shpejtësi këndore ω në kahjen antiorare.
iB=If ejωt

(5.2.3.4)

Meqë vektori hapësinor bazohet në vlerat e çastit të rrymës, atëherë atë mund ta përdorim jo vetëm
për regjim të vendosur, por edhe për çdo proces kalimtar.
Kur rryma nuk e përmban komponenten nuleare dmth ka vend mardhënia
ia+ib+ic=0

(5.2.3.5)

atëherë, ky vektor hapësinor e përshkruan plotësisht sistemin trefazor.
Në shumicën e rasteve, këto komponentë nuleare janë zero, meqenëse pshtjellat e gjeneratorëve sinkron
nuk lidhen në trekëndësh por në yll dhe të cilat nuk e përmbajnë përcjellsin neutral. Megjithatë duhet
thënë së në rast së fleftat fazore të çastit janë periodike, por përmbajnë komponentët e renditjes së drejtë,
të kundërt dhe nuleare ato mund të simetrizohen sipas metodës së komponentëve simetrikë.
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Mund të thuhet gjithashtu se komponentët e renditjes së kundërt dhe renditjes nuleare janë në përpjestim
me komponentën e renditjes së drejtë dhe koeficienti i proporcionalitetit nuk varet nga koha. (Stjepan

Bogdan, 2006)
Nga si u tha më lartë arrijmë në përfundim se llogaritja e procesit kalimtar në rastin e përgjithshëm
të asimetrisë në rrjetin trefazor mund të reduktohet në llogaritjen e procesit kalimtar të vektorit
simbolik fazor të renditjes së drejtë (të fazës

a

e cila merret si fazë bazë për zbërthimin në

komponentë simetrike).
Është e qartë së vektorët hapësinor mund të përdoren edhe për madhësitë e tjera të sistemit trefazor.
Vektori hapësinor i Blondelit krahas përparësis që lidhet me interpretimin e lehtë fizik të tij (Stjepan
Bogdan, Frank L. Lewis, Zdenko Kovacic, Jose Mireles; 2006), ka edhe të meta:
•

mosruajtja e parimit të reciprocitetit ndërmjet rotorit dhe statorit tek gjeneratori sinkron

•

nuk ruan të ashtuquajturën invariabilitet të formulës së fuqisë

Për të mënjanuar këto të meta, përdoret vektori hapësinor i Parkut (Munoz-Hernandez, German
Ardul, Mansoor, Sa'ad Petrous, Jones, Dewi Ieuan; 2013).
Po të merret përsëri si shembull rryma, ky vektor llogaritet si më poshtë:
ip=√2/3 ∙ ( ia + a ∙ ib + a∙i2c )

(5.2.3.6)

Nga një krahasim i thjeshtë mund të vërehet lehtë së vektori hapësinor i Blondelit dhe ai i Parkut
lidhen ndërmjet tyre si vijon:
ip=√3∙iB/√2

(5.2.3.7)

5.2.4 Transformimi i ekuacioneve të tensioneve në njësi të emërtuara
Le të shkruajmë në sistemin koordinativ të palëvizshëm a, b, c për çdo fazë të statorit, ligjin e
dytë të Kirkofit. Në rastin e ngarkesës simetrike aktivo –induktive, ekuacionet për fazat e veçanta do
të jenë:
Ua=Ia∙R+d𝛹a/dt

(5.2.4.1)

Ub=Ib∙R+d𝛹b/dt

(5.2.4.2)

Uc=Ic∙R+d𝛹c/dt

(5.2.4.3)

Ku 𝑈𝑎 , 𝑈𝑏 , 𝑈𝑐 janë tensionet fazore,Ψa, Ψb, Ψc flukset e pshtjellave, ndërsa Ia,Ib,Ic rrymat po ashtu
fazore.
Për ti paraqitur këto ekuacione në mënyr më të përmbledhur dhe për të gjetur vektorin hapësinor,
shumëzojmë ekuacionin e dytë me a=ej2ℼ/3 dhe të tretin me a=e-j2ℼ/3 dhe pasi t’i mbledhim të tre
ekuacionet e shumëzojmë atë me 2/3, fitojmë:
US=IS+d𝛹S/dt

(5.2.4.4)
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Në formulën (5.2.4.3) madhësitë U , I ,  janë tani vektor shtylle me tre element. Ndryshimi i këtij
ekuacioni nga ai (5.2.4.4) është së në këtë të fundit tensionet, flukset dhe rrymat janë vektor hapësinor
kompleks me tre elemente. Kështu që ky ekuacion paraqet njëherësh mardhëniet për të tri fazat
(Penin, A.; 2015).
Vektori hapësinor rrotullohet në kahjen antiorare me një shpejtësi këndore psh që i përgjigjet numrit
n të rrotullimeve të rrotorit.
Ekuacioni hapësinor (5.2.4.4) mund të transformohet në koordinata të tjera k të cilat mund të
rrotullohen me një shpejtësi tjetër këndore psh me shpejtësi këndore që i përgjigjet frekuencës
50Hz. Duke u nisur nga mardhënia 𝐼 𝑘 = 𝐼 𝑠 ∙ 𝑒 𝑗𝜃𝑘 tek e cila kryejmë zëvendësimet 𝑈 𝑠 = 𝑈 𝑘 ∙
𝑒 𝑗𝜃𝑘 ; 𝐼 𝑠 = 𝐼 𝑘 ∙ 𝑒 𝑗𝜃𝑘 dhe 𝛹 𝑠 = 𝛹 𝑘 ∙ 𝑒 𝑗𝜃𝑘 fitojmë :
𝑈 𝑘 𝑒 𝑗𝜃𝑘 = 𝐼 𝑘 𝑒 𝑗𝜃𝑘 𝑅 +

𝑑(𝛹 𝑘 𝑒 𝑗𝜃𝑘 )

Ose
𝑈 𝑘 𝑒 𝑗𝜃𝑘 = 𝐼 𝑘 𝑒 𝑗𝜃𝑘 𝑅 +

(5.2.4.5)

𝑑𝑡
𝑑𝛹 𝑘
𝑑𝑡

𝑒 𝑗𝜃𝑘 + 𝑗

𝑑𝜃𝑘
𝑑𝑡

𝛹 𝑘 𝑒 𝑗𝜃𝑘

(5.2.4.6)

Pas pjestimit me 𝑒 𝑗𝜃𝑘 fitojmë përfundimisht
𝑈𝑘 = 𝐼 𝑘 𝑅 +

𝑑𝛹 𝑘
𝑑𝑡

+𝑗

𝑑𝜃𝑘
𝑑𝑡

𝛹𝑘

(5.2.4.7)

Nëse interpretohet kjo marrëdhënie shikojmë që tensioni i induktuar përmban dy përbërës
1.

𝑑𝛹 𝑘
𝑑𝑡

2. 𝑗

i përgjigjet tensionit të induktuar si rrjedhoje e ndryshimit në kohë të fluksit 𝛹 𝑘 .

𝑑𝜃𝑘
𝑑𝑡

𝛹 𝑘 i përgjigjet tensionit të induktuar si rezultat i rrotullimit të sistemit të koordinatave

k ndaj atyre s me shpejtësi këndore

𝑑𝜃𝑘
𝑑𝑡

.

Mardhënia (5.2.4.7) mund të përdoret edhe në rastin më të përgjithshëm kur kemi të bëjmë me
një vektor hapësinor së bashku me diferencialet e veta dhe na duhet të bëjmë transformim
koordinatash (Victor M, Vilanova, Ramon; 2016).

5.2.5 Rregullatori i tensionit
Rregullatori amplifikon sinjalin e gabimit ndërmjet tensionit të dhënë dhe tensionit të matur. Tensioni i
dhënë kufizohet përpara nga limituesit dhe i shtohet vlera e komponentës së rrymës aktive dhe reaktive

dhe vlera e stabilizuesit të luhatjeve. Në HEC Dikance komponentja aktive e rrymës së
kompoundimit është 0, ndërsa ajo reaktive është 20% (Wagner, Hermann-Josef, Mathur, Jyotirmay).
Kështu sinjali i fituar është një sinjal gabimi i përafruar nga devijimet midis kushteve të operimit
aktual dhe atyre të kërkuara.
1+𝑝𝑇5

𝐹(𝑝) = 𝐾0 ∙ 1+𝑝𝑇6

(5.2.5.1)

Sistemi lejon për K0,T5 dhe Kd që të kalibrohen, ndërkohë ajo është logaritur automatikisht.
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𝑇6 =

𝐾0 ∙𝑇5

(5.2.5.2)

𝐾𝑑

Dalja e rregullatorit të tensionit është dërguar në gjeneratorin impulsiv për ndezjen e tiristorëve.

5.2.6 Stabilizuesi i luhatjeve të rrjetit
Stabilizuesi i luhatjeve është vendosur brenda qarkut të rregullimit të rregullatorit për të përmirsuar
stabilitetin elektromekanik të GS.
Sinjali i stabilizimit është proporcional me devijimin e fuqisë aktive dhe frekuencës, të cilat
shkaktohen si pasojë e avarive në sistem.
Megjithëse sipas dokumentacionit kemi një stabilizues luhatjesh të instaluar, simulimet me një
stabilizues luhatjesh nuk përputhen me hidrocentralin, dhe të paktën për kushet e simuluara blloku
për stabilizimin e luhatjeve nuk është përdorur në skemë, figura 2. Për të shmangur ndonjë shqetësim
gjatë shkëputjes së ngarkesës ose çkyçjes së linjës, funksioni çaktivizohet automatikisht kur vlera e
fuqisë aktive të aplikuar nga gjeneratori poshtë nivelit maksimal të vendosur (Wagner, HermannJosef, Mathur, Jyotirmay; 2011).

Figura 2. Modeli i stabilizuesit të luhatjeve të rrjetit (Wagner, 2011)
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5.3

Përshkrimi i HEC ORÇUSHA

5.3.1 Hidrocentrali i vogël Orçusha
Orçusha është hidrocentrali i poshtëm i lumit Plava në Dragash, është HEC i cili bashkohet me
rrjedhën e lumit Radesha dhe Brodi. Veçoria e përdorimit të kësaj prite është ngritja e nivelit të ujit
për maksimumi 3m, nga ku bëhet e mundur hyrja e ujit në veprën e marrjes, si edhe mbi strukturën
kapërderdhëse me përmasat përkatëse të saj që bën të mundur edhe kalimin e plotës maksimale.
Në studimin hidroteknik të hidrocentralit të ORCUSHA është treguar mënyra se si mund të ndërtohet
bazuar në studimin hidrologjik, gjeologjik, mënyrën e lidhjes me rrjetin distributiv. Në vazhdim është
dhënë shkurt secila vepër përbërëse e këtij centrali. Pellgu ujëmbledhës i lumit të Pllavës dhe përroit
të Radeshës është paraqitur në figurën 3, në këte rrjedh të lumit ndodhet HEC Orcusha. Gjeografikisht
këto dy pellgje kanë kushte fiziko-gjeografike (klimë, gjeologji, bimësi, lartësi etj) të ngjashme me
njëri tjetrin. Lumi formohet prej disa rrjedhave me ujshmëri të lartë të cilët mbledhin ujrat e një zonë
me reshje të bollshme në malësinë e Sharrit.
Prurjet vjetore luhaten nga viti në vit kryesisht në vartësi të sasisë së reshjeve vjetore që bien në
zonën e HEC-it. Ato kanë vlera më të larta në një grup vitesh të lagësht dhe më të vogla në periudha
vitesh të thatë.
Luhatjet shumëvjeçare të lumit të Pllavës, pra edhe në akset e veprave të marrjes së HEC-it Orcusha,
siç u përmend edhe më sipër, të dy pellgjet ndodhen në një zonë me kushte fiziko gjeografike
relativisht të njëjta (klimë, gjeologji, reliev etj), karakterizohen prej një variacioni relativisht të vogël
të prurjeve vjetore, gjë që konfirmohet edhe prej vlerës së vogël të koeficientit të variacionit Cv =
0.21.
Ndër parametrat më të rëndësishëm hidrologjik për projektimin e një HC janë edhe prurjet vjetore
me siguri të ndryshme. Llogaritja e tyre bëhet me anë të zbatimit të shpërndarjes normale të
probabiliteteve, duke shfrytëzuar serin e prurjeve mesatare vjetore.
Për llogaritjen e prurjeve me siguri të ndryshme në aksin e HEC - it u ruajtën po ata parametra të
shpërndarjes si edhe ata të vendmatjes (Cv = 0.21).
Në këtë mënyrë parametrat statistik të serisë së aksit të HC do të jenë:
• prurja mesatare për veprën e marrjes: Qmes = 4.989 m³/s
Një parametër tjetër i rëndësishëm për projektimin e HEC Orçusha është edhe lakorja e
qëndrueshmëris së prurjeve ditore.
Në përputhje me metodën që përdoret për këtë parametër lakorja e qëndrueshmëris së lumit
Pllava në Orçushë u ndërtua me prurjet ditore të vitit mesatar.
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Për llogaritjen e prurjeve ditore me qëndrueshmëri të ndryshme për aksin e HEC Orcusha u
ruajtën po ato raporte ndërmjet prurjes mesatare vjetore (normës) dhe prurjeve me qëndrueshmëri
të ndryshme si dhe në vendmatjen e Orçushës. Në figurën 3 paraqiten lakoret e qëndrueshmërisë
së prurjeve ditore për HEC Orcusha
.

Figura 3. Kurba e qëndrueshmërisë së prurjeve ditore për HEC Orçusha – për veprën e marrjes
së lumit të Pllavës (Projekti HEC Orqusha, 2016)

Struktura ndërtimore e saj do të jetë e betonar me të dhëna në vizatimet përkatëse bashkangjitur
projektit. Sipas konstruksionit, transmetimit të forcave nga presioni hidrostatik, qëndrueshmëris së
saj në rrëshqitje kjo vepër do të jetë me gravitet, si pozicion gjeografik me të gjitha rrjedhat e
lumenjeve figura 4, shpejtësit e të cilave dallojnë nga pozicioni i shtrirjes së lumenjeve (Park Fennell;
2012).

Figura 4. Pozicioni gjeografik i lumenjëve të Dragashit (Park Fennell; 2012)
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Për ndërtimin e pritës duke patur parasysh edhe vetitë e bazamentit si rezistencën e formacionit të
tabanit, devijimin e bazamentit, shkallën e qarjes së bazamentit, qëndrueshmërin ndaj ujit, pozicioni
i ujrave nëntokësor të aksit të zgjedhur, vendosëm strukturën e ndërtimit me materjalet e
sipërpërmendura. Pas studimit të planimetrisë së lumit Plava si aksi më i përshtatshëm për ndërtim u
përzgjodh tipi i veprës pritë me material të betonuar. Për nga plani i fizibilitetit dhe fuqia e instaluar
që ka ndërtuar HEC- RT, pozicioni gjeografik i ndërtuar në kaskada dhe vëllimi i rezervuarit nga
vepra e marrjes, rrjedha e lumenjeve Brodi nën pjesën e poshtme të Dragashit, pjesa e ndërtimit të
HEC-eve EUROKOS nga Brodi 1 dhe 2 dhe ndërtimet e HEC-ve në dy lumenjë, Plava dhe Brodi,
aty ku bashkohen dy lumenjët me HEC - RT. Kjo pozitë e lumit në pjesën e fundit afër kufirit me R.
Shqipërisë luan rol kyç për shfrytëzimin, rregullimin dhe sigurinë e gjithë kaskadës në sistem përgjatë
rrjedhjes së lumenjeve figura nr.5. Punimet për ndërtimin e këtyre HEC-eve filluan gjatë viteve 2016
dy prej të cilave janë në prodhim EUROKOS 1 dhe 2 ndërsa pjesa tjetër e HEC RT ka filluar së
ndërtuari gjatë vitit 2018 dhe në mars 2019 është bërë kompletimi i infrastrukturës energjetike dhe
kompletimi i gjeneratorit të fuqis prej 4 MW dhe gjeneratorit prej 2MW. Gjatë kësaj kohe në vazhdim
është filluar me gjenerim dhe testim të kapaciteteve energjetike përfshi edhe largëpërquesin
nëntokësorë me kabëll XHP 1x150mm në distancë prej rreth 4.5 km deri në nënstacionin e Dragashit
të nivelit 35/10 (kV/kV).
Teknologjia e stabilimneteve HEC Orçusha është nga Austria me prodhues të gjeneratorve nga Italia
e specifikuar sipas standardeve europiane me efiçienc dhe efikasitet të lartë të prodhimit. (Charles
Simeons; 1980).
5.3.2 Vepra e marrjes së lumit Plava
Pas studimit të detajuar të pozicionit gjeografik të rrjedhës së lumit Plava sipas figurës nr.5 me
shumë pengesa fizike dhe skarpateve të forta dhe të pa përshtatshme për ekzekutimin e punimeve,
plani i planimetris së lumit Plava është treguar si aksi më i përshtatshëm për ndërtimin e veprës së
marrjes së ujit për HEC-ORÇUSHA dhe si i tillë u përzgjodh edhe tipi i veprës pritë me material të
betonar. Veçoria e përdorimit të kësaj prite është ngritja e nivelit të ujit për maksimumi 3m, nga ku
bëhet e mundur hyrja e ujit në veprën e marrjes, si edhe mbi strukturën kapërderdhjes me përmasat
përkatëse të saj që bën të mundur edhe kalimin e plotës maksimale.
Vepra e marrjes në lumin Pllava dhe Radesha do të jenë të tipit me marrje anësore. Është zgjedhur
ky tip nga vetë karakteri i vendit të ndërtimit në këtë lumë malor me pjerrtësi jo shumë të madhe në
kuotën në të cilën është kjo strukturë.
Ky lloj marrje ka avantazhe:
21

• Që krijojnë një rrjedhje jo shumë të madhe nga shirat e rrëmbyshëm për një kohë të
shkurtër, plota kalon mbi pragun kapërderdhës pa pengesa.
• Ndryshime të mëdha të vlerave të rrjedhjes brenda ditës edhe si rezultat i shkrirjes së borës;
• Për pastërti relativisht të lartë të ujit në kohën e plotave.
Detaje të tjera në lidhje me veprën e marrjes jepen në studimin hidroteknik dhe në atë gjeologjik në
lidhje me karakteristikat e terenit dhe të pozicionit në të cilën do të vendoset kjo strukturë.
Struktura ndërtimore e saj do të jetë betonare me të dhëna në vizatimet përkatëse bashkëngjitur
planit të fizibilitetit dhe projektit të detajuar për implementim. Sipas konstruksionit, transmetimit të
forcave nga presioni hidrostatik, qëndrueshmëris së saj në rrëshqitje kjo vepër do të jetë me gravitet
dhe ju përballon edhe dridhjeve sizmike eventuale që mund të ndodhin mes dy kodrave të larta. Për
pritën e ndërtuar duhet patur parasysh edhe vetitë e bazamentit si rezistencën e formacionit të
tabanit, deformueshmërin e bazamentit, shkallën e çarjes së bazamentit, qëndrueshmërin ndaj ujit,
pozicioni i ujrave nëntokësor të aksit të zgjedhur me strukturën e ndërtimit të digës mbrojtëse me
materjalet 100% betonike. (Projekti i detajuar HEC Orçusha, 2016)

Figura 5. Lumi i Plavës vendi i ndërtimit të veprës së marrjes (Projekti HEC Orqusha, 2016)

Hidrocentrali i Orçushës është i tipit me rrjedhje duke vendosur digat betonike nga rrjedhja e lumit
me standardet më të larta të siguris teknike dhe teknologjike duke drejtuar ujin në gypin përcjellës
në gjatësi prej 2000m dhe diametër me gjerësi prej 2.5m.
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Vepra e marrjes është me mbushje betonike me bërtham të thurur me rrjetat e siguris filtruese nga
çdo mbeturin dhe mbetjeve të tjera që mund të lëvizin përgjat shtratit të lumit.
Rrjedha e lumit është e lartësis mesatare me gjatësi prej 350m deri në HEC-RT ORÇUSHA. Diga
e Orçushës dhe objekti ku janë të vendosur gjeneratorët është hidrocentral i rrallë i cili do të
ndërtohet me konstruksion të fortë betoni duke i përfillur të gjitha kostet investive dhe cilësore sipas
standardeve evropiane. HEC ORÇUSHA sipas planifikimit është parashikuar të ndërtohet me klasë
të lartë të cilësis dhe siguris në punë, duke parandaluar çdo rrezikshmëri që mund të ndodh në rastet
e vërshimeve eventuale. HEC është projektuar për prurje maksimale llogaritëse në periudhën e
reshjeve stinore mbrenda nje viti dhe për prurje maksimale kontrolluese në periudhën e reshjeve të
që ndodhin me rastin e prurjeve nga bjeshkët e afërta. Shkarkimi i prurjeve të ujit në ORÇUSH
është parashikuar të realizohet nëpërmjet tunelit të shkarkimit me kapacitet rreth 200 m3/sek, ndërsa
lartësia e ramjes së ujit në turbinë është në nivelin e lartësisë prej 50m.
Gjeneratorët e instaluara në central kanë turbina “Francis” vertikale me fuqi 2 MW, gjeneratorë
sinkron 3-fazorë me tension 6kV dhe transformatorë ngritës 6kV/35kV për lidhjen me nënstacionin
e shpërndarjes së rrjetit në Dragash. Në ndërtesën e Hidrocentarlit janë montuar gjithashtu pajisjet
ndihmëse operuese, dhe skada e kontroll-monitorimit. Nënstacioni me pajisjet e transmetimit,
komandimit dhe mbrojtjes, mundëson lidhjen me sistemin energjetik nëpërmjet linjave kabllore
nëntokësore 35kV Dragash.

5.3.3 Zgjedhja e elementit kundër filtrimit
Elementi i kundër filtrimit në vepër na shërben si një pengesë për kalimin e ujit nga penguesi i
sipërm në atë të poshtëm. Nga ana e grupit të projektimit është parashikuar që në fazën e zhvillimit
të projektit në vepër të përcaktohet në vend ku do të bëhet një ekran filtrimi. Ky ekran do të jetë
prej argjile dhe është vendosur disa metra para veprës (e marrjes së ujit) tërthore me lumin
(https://global-hydro.eu/en).

5.3.4 Përmasimi i trupit të pritës
Duke shfrytëzuar eksperiencën e ndërtimit të pritave të të njëjtit lloj dhe kushtet teknike të
projektimit në koeficientin e pjerrtësis së skarpatës në analogji me to do të pranojmë:
1.

Për skarpatën e sipërme

m1

= 1; 1.2

2.

Për skarpatën e poshtme

m2

= 1; 1.5
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5.3.5 Siguria e veprës dhe kalimi i plotës (modeli i lidhjes)
Vepra është llogaritur që të mos rrezikohet nga ardhja e plotave nga vetë karakteri i lumit. Siguria
e veprës së krahut lidhen me nivelin e përmbytjes së tyre nga plotat dhe karakteri i tyre, llogaritjet
vijojnë më poshtë, për prurjen maksimale 600 m3/sek.

5.3.6 Kapërderdhësi
Kalimi i plotës sjell ngritjen e nivelit të ujit. Niveli i ujit përcaktohet pasi nga ky nivel varet dhe
mbrojtja e krahut të veprës së marrjes nga derivohet uji. Për rastin tonë niveli i ujit llogaritet për
prurjen me 600 m3/sek me 1% siguri. Lidhur me kompozimin e veprës së marjes për sigurinë e saj,
siç shikohet vepra është me porta hidroteknike.
a) Fronti i veprës do të jetë 15m
b) Prurja llogaritëse me 600 m3/sek
c) Lartësia e ujit 7m.
Për caktimin e nivelit të ujit forma e lidhjes dhe rrjedha hidrike e lumit Orçusha e treguar në figurën
6 është fronti i veprës së marrjes duke patur parasysh të gjithë faktorët e mbrojtjes,lartësin e
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rrjedhjes dhe prurjet e sasisë së ujit (Wagner, Hermann-Josef, Mathur, Jyotirmay; 2013).

Figura 6. Forma e lidhjes dhe rrjedha hidrike e lumit Orçusha (Wagner, 2013)

Mbrojtja e skadës është me lartësi 7m nga pragu kapërderdhës i veprës së marrjes sipas
sistemit të kanaleve betonike të ndërtuar nga filterat qetësues të portave përcjellse nga një
nivel në nivelin e rrjedhës së pastër në drejtim të portës hyrëse të tunelit kryesor për në
turbinën e gjeneratorit.

5.3.7 Hyrja e ujit
Hyrja e ujit bëhet me anë të dy portave hidroteknike për në zhytësin kapërdedhës përpara portave,
e parashikuar një zgare metalike. Portat kanë këto përmasa:
➢ Gjerësia e portës 2m

➢ Lartësia e portës 1.75m (hapsirë drite)
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5.3.8 Seksioni i hyrjës
Të gjitha të dhënat e skadës mbrojtëse me elementet përcjellse si: konstruksionet betonit, pjesa
analitike me formula empirike, prurjet e sasisë së ujit me të dhënat e tjera specifike janë dhënë
në tabelat 4, 5, 6.

Llogaritja hidraulike.
Tabela 4. Llogaritjet hidraulike (Projekti HEC Orqusha, 2016)

➢ Elementi
Katërkëndësh betonarme
➢ Formula
Manning
➢ Kërkuar
Thellësia
Të dhënat
Tabela 5. Llogaritjet e pjerrtësisë së rrjedhës së ujit (Projekti HEC Orqusha, 2016)

➢ C. Ashpërsisë
0.014
➢ Pjerrësia Hidraulike
0.02 m/m
➢ Prurja llogaritëse
5.00*2=10.00

M3/sek.

➢ Gjerësia e tabanit të hyrjes
2.00 m

Rezultatet
Tabela 6. Përpjestimi i sipërfaqeve për energji së sasi të ujit (Projekti HEC Orqusha, 2016)

Thellësia e ujit
Sipërfaqja
Perimetri
Shpejtësia
Energjia specifike
Numri i Frudit

1.20
2.36
4.36
2.12
1.41
0.62

m
m2
m
m/sek

5.3.9 Zgara e hyrjës së ujit
Përpara portave vendosën zgarat të cilat do të bëjnë të mundur ndalimin e prurjeve pezull, për më
shumë shiko vizatimin përkatës, paramasa e të cilave është paraqitur në figurën 7 .
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Nivelet absolute të pragut kapërderdhës pritës
Kuota e pragut kapërderdhës pritës është 789.00 m.
Kuota e tabanit të portës së hyrjes është 1.25m dhe 787.65 m.
Kuota e fillimit të zhavorkapësit është 2.10 m dhe 786.90 m.

Figura 7. Paramasa e portave sipas pragut kapërderdhës të nivelit të pritjes (Projekti
HEC Orqusha, 2016)

5.4

Vepra e marrjes dhe dekantuesit

5.4.1 Lidhja e Zhavorkapësit me derivacionin
Zhavorkapësi është struktura hidraulike e cila ndërtohet pas hyrjes së ujit në veprën e marrjes.
Zhavorkapësi që nga emërtimi është struktura hidraulike që bën të mundur ndalimin e materjaleve
të ngurta të cilat nuk duhet të hyjnë në transportues, veçanërisht të aluvjoneve fundore dhe
materialeve zhavorore, si edhe të materjaleve pezull të cilat mund të hyjnë nga portat e marrjes së
ujit (https://www.renewableenergyworld.com/hydropower/tech.html).
Llogaritjet e zhavorkapësit konsistojnë në shuarjen e energjisë pas hyrjes së ujit kryhet me
disnivelin e kuotave hidraulike, nga ku kërcimi nëpërmjet hyrjes shuhet direkt në zhytësin
kapërderdhës si element kryesor i ujërave të tepërta e cila llogaritet si kapërderdhës dhe drejtimi i
shkarkimit të ujërave që dërgohen për në lum pas pritjës së marrjës.
Përmasat janë si me poshtë: (Majumder, Mrinmoy, Ghosh, Soumya; 2013).
•

Fronti i kapërderdhjes do të jetë 4.50 m
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•

Prurja llogaritëse me 10m3/sek

•

Lartësia e ujit 1m

5.4.2 Nivelet absolute të pragut kapërderdhës
Kuota e pragut kapërderdhës se zh.k. do të jetë – 2.50 m e nga kuota e pritës që është në teren
786.50 m absolute. Kuota e nivelit të ujit për shkarkim të prurjes së llogaritur do të jetë 787.50m.
Zhavorkapësi do të ketë një port fundor për pastrimin e tij, përmasimi i së cilës bën të mundur
pastrimin me metodën hidraulike. Rakordimi i kanalit me zhavor kapësin shiko vizatimin përkatës.
5.4.3 Vepra e derivacionit nga Zhavorkapesi deri në dekantues
Transporti i ujit nga vepra e zhavorkapesit do të llogaritet me seksion të tubave të vendosura sipas
drejtkëndëshit, në tabelën 7 janë paramasat e llogaritjeve të elementeve betonike dhe të ujit. Gjatësia
e kanalit është 1831 m. Kuota e hyrjes së ujit që është edhe niveli normal i punës do të jetë 786.70
m. Kuota e tabanit të kanalit në hyrje do të jetë -1.70 m ose 785.00 m. Kuota absolute e kanalit në
dalje pas 1831 m do të jetë 781.15 m (humbjet llogaritura më poshtë janë në lartësinë prej 3.85 m.
Prurja llogaritëse e transporuesit do të jetë 10m3/sek. Pjertësia e kanalit do të jetë konstant 0.002.
Per eleminimin e ujërave që vijnë nga ana e skarpatave në pjesën e sipërme të kanalit të dërgimit do
të bëhen drenazhe me gur filtrues.
Tabela 7. Paramasat e llogaritjeve te elementeve betonike dhe te ujit (Majumder, 2013)

Seksioni i kanalit
Llogaritja hidraulike
Elementi
Formula
Kërkuar

Katërkëndësh betonarme
Mbajtje
Lartësia e ujit

Të dhënat
C. Ashpërsisë
Pjerrësia Hidraulike
Prurja llogaritëse
Gjeresia e Tabanit te Kanalit

0.014
0.02 m/m
10.00 m3/sek.
2.40 m

Rezultati
Thellësia e ujit
Sipërfaqja
Perimetri
Shpejtësia
Energjia specifike
Numri i Frudit

1.66
3.98
5.72
2.51

m
m2
m
m/sek
1.98

0.62
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5.4.4 Kostruksioni i betonit të vepra e marrjes
Konstruksioni është i betonuar. Elementi më i rëndësishëm që duhet të merret parasysh gjatë
zbatimit është ashpërsia e mureve të hyrjes së veprës së marrjes dhe të atyre faqeve kanë kontakt
me ujin. Ashpërsia e këtyre faqeve duhet të jetë shumë e ulët, llogaritjet për përmasimin e veprës
kanë patur parasysh që ashpërsia e mureve të jetë 0.014. Klasa e betonit është C25/30.
Nëse ashpërsia do të jetë më e madhe seksioni i zgjedhur me këto përmasa mund të funksionoj me
probleme. Si gjatë ndërtimit dhe shfrytëzimit nëse do të lind nevoja e përmirsimit të faqeve të
mureve dhe uljes së ashpërsis mund të merren masa inxhinerike jo me kosto të madhe në këtë rast.
Duhet patur parasysh fugat ndërmejt tyre gjatë lidhjes së tyre (duhen përdorur gominë kundër ujit
në fuga (M. M. Dandekar, K. N. Sharma Vikas, 1979).

5.4.5 Vepra e dekantimit dhe sistemi i aluvjoneve
Dekantuesi është një vepër hidroteknike që shërben për mbajtjen e aluvjoneve me një diametër të
caktuar. Në punimin tonë dekantuesi shërben për të mbajtur aluvjonet që të mos kalojnë në basenin
e presionit dhe të mos shkojnë në tubacionin e turbinave nga ku mund të dëmtojn turbinat.
Zgjedhja e tipit të dekantuesit është bërë në funksion të kushteve të lumit dhe të sasisë së ujit që
kërkojm. Në kushtet tona zgjodhëm dekantues me shpërlarje periodike dhe mënyra e shpërlarjes
është me metodën hidraulike. Parimi i punës së këtij dekantuesi është krijimi i një vëllimi të vdekur
ku depozitohen aluvjonet që dekantojn dhe me metodën e shpërlarjes me ujë bëhet largimi i këtyre
aluvjoneve të grumbulluar e paraqitur në figurën 8. Kjo shpërlarja bëhet atëherë kur shikohet se
mbushja e vëllimit të vdekur të dekantuesit ka arritur fundin. Frekuenca e shpëlarjeve varet nga
sjellja e prurjeve të ngurta të lumit, p.sh. në stinën e shirave ky vëllim mbushet më shpejt se në
stinën e thatë (John S. Gulliver; Roger E. A. Arndt, 2013).

Figura 8. Niveli hidraulik i dekantuesit (John S. Gulliver, 2013)
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5.4.6 Hidraulika e dekantuesit
Kemi një tip dekantuesi të llogaritur me prurjen 10000 l/sek. Dekantuesi lejon të kalojnë grimcat me
diametër më të vogla se 0.5 mm. Grimcat më të mëdha se 0.5 mm do të dekantojn.
Për të realizuar këtë dekantim shpejtësia e lëvizjes brenda në dekantues, nga rekomandimet pranojn
V = 0.4 m/sek. Thellësia e dekantimit 3.00 m. Lartësia e ujit për shpërlarje është 30% e lartësis së
punës së dekantuesit. Temperatura mesatare e ujit 10°, shpejtësia e lëvizjes së grimcës w = 4.6
cm/sek.
5.4.7 Metodika e llogaritjës së dekantuesit
Forma betonike e dekantuesit frekuenca e të cilëve varet nga prurjet e forta, është me rëndësi që të
bëhet përllogaritja e shpejtësisë së shpërlarjes së aluvjoneve sipas formës së gjatësisë “L” dhe
gjerësisë “B” me numrin e dhomave në dekantues.
5.4.7.1 Gjatësia e dekantuesit “L”
Metodat analitike të përllogaritjeve të dekantuesit janë të varura nga lartësia e ujit, nivel i cili
përcakton edhe shpejtësinë e lëvizjes gjatë ramjes në sistem të punës.
V∙Hp

(5.4.7.1)

L= 𝜔 − 0.152𝜔

(5.4.7.2)

V - shpejtësia e lëvizjes së ujit në dekantues v= 0.25-0.6m/s,
Hp-lartësia e ujit në dekantues (lartësia e punës),
ω- shpejtësia e rënies së grimcave;
t=10oc dhe d=0.5mm ω=0.046 m/s
t=10oc dhe d=0.25mm ω=0.025m/s

5.4.7.2 Gjerësia e dekantuesit "B "
Formula e cila llogarit gjersinë e dekantuesit “B” gjatë lëvizjes së ujit me një shpejtësi të caktuar nga
lartësia e punës së dekantuesit, përcakton nivelin e prurjes së ujit në sistem e ndikuar nga gjersia e
dekantuesit.
𝑄

B=𝑣 ∙𝐻

𝑝

(5.4.7.3)

v- shpejtësia e lëvizjes së ujit në dekantues
Hp-lartësia e ujit në dekantues (lartësia e punës)
Q - prurja me të cilën punon dekantuesi
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5.4.7.3 Numri i dhomave të dekantuesit
Për të realizuar sasin e caktuar për numrin e dhomave në dekantues, shpejtësia e prurjeve të ujit varet
nga prurjet e ujit, prandaj llogaritjet janë si më poshtë:

3∙Q= 3∙14

(5.4.7.4)

C= L ∙ H p ∙ v = 45 ∙ 3∙ 0.26=2

(5.4.7.5)

v- shpejtësia e lëvizjes së ujit në dekantues
Hp-lartësia e ujit në dekantues (lartësia e punës)
Q - prurja me të cilën punon dekantuesi
5.4.8 Parametrat e shpërlarjes
Faktor shumë i rëndsishëm është edhe faktori i shpërlarjes së dekantuesit figura nr.9, shpejtësia e të
cilave ndikohet në vëllim të punës, grimcat e dekatuara që ndodhën në dhomën e dekantuesit përbëjnë
sasin më të madhe të efikasitetit të shpejtësisë së lëvizjes së ujit.
Shpejtësia e shpërlarjes përllogaritet si më poshtë:
𝑽𝒔𝒉 = √

𝒉𝒔𝒉
𝒅

∙ √𝒑

(5.4.8.1)

hsh- lartësia e rrymës shpërlarëse
hsh= (10-30%) Hp
d-diametri i grimcave që përbëjn 80% të grimcave të dekantuara d=0.5 mm
p- përqindja sipas masës së grimcave në rrymën shpëlarëse p=2%-8%
Vsh=2-2.5 m/s shpejtësia e shpërlarjes që merret.
Prurja specifike e shpëlarjes llogaritet me formulën:
q sh = Vsh ∙ hsh = 2∙0.5 = 1
Prurja totale e shpëlarjes është:
Qsh=qsh∙bdh

(5.4.8.2)

Vëllimi i vdekur i aluvjoneve është:
W= bdh∙L∙ hsh

(5.4.8.3)

bdh- gjerësia e dhomës së dekantuesit
L- gjatësia e dekantuesit
hsh- lartësia e rrymës shpëlarëse
Koha e shpëlarjes është:
100∙𝜌∙𝑊∙𝑏
𝑇𝑠ℎ = 𝑝∙𝑞 𝑠ℎ
𝑠ℎ

(5.4.8.4)
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ρ- densiteti i materialeve të ngurta 2,05 kg/m3
Llogaritja e galerisë së shpëlarjes është:
D=√

𝑄∙4

(5.4.8.5)

𝑣∙𝜋

V-shpejtësia në galeri V=2-3 m/s
Në tabelën 8 janë të llogaritura prurjet e ujit si vëllim në m3, shpejtësia e rrjedhjes së ujit në sekonda
dhe hapsirat e dhomave në dekantues.
Tabela 8. Llogaritjet e dekantuesit (Projekti HEC Orqusha, 2016)

Për prurjen llogaritëse
Gjatësia e dekantimit
Numuri i dhomave të dekantusit
Gjerësia e dhomave të dekantusit

Q-llog
L-dek
n
B

= 10.00
= 25
=3
= 3.0

m3/sek
m.
cop
m.

Në tabelën 9 janë parametrat e prurjeve të shpejtësisë së ujit si m/s, shpejtësia e rrjedhjes së ujit në
vëllim të aluvjoneve me prurjet totale dhe parametrat e shpërlarjes.
Tabela 9. Parametrat e shpëlarjes (Projekti HEC Orqusha, 2016)

Shpejtësia e shpëlarjes
Prurja specifike e shpëlarjes
Prurja totale e shpëlarjes
Vëllimi i aluvioneve
Koha e shpëlarjes
Diametri i galeris së shpëlarjes

Vsh = 2.5 m/sek
qsh = 1.88 m3/sek
Qsh = 10.75 m3/sek
W= 1.86 ms
Tsh = 0.141 ore
D = 2.88 m/ v = 3 m/sek
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Figura 9. Llogaritjet hidraulike te dekantuesit (Projekti HEC Orqusha, 2016)

5.4.9 Dekantusi dhe lidhja me basenin e presionit
Kapërderdhësi i dekantusit do të bëj të mundur kalimin e ujit në nivelin e pasqyrës së basenit të
presionit. Kapërderedhësi do të jetë nje seksion si kanal, shiko në vizatimin përkatës në të cilin
jepet përmisimi i plotë i veprës së dekantimit.
•

Fronti i kanalit do të jetë 4.00 m.

•

Prurja llogaritëse me max 10.00 m3/sek

•

Lartësia e ujit 0.05 m.

5.4.9.1 Nivelet absolute të dekantuesit
Kuota absolute e tabanit të hyrjes së ujit në dekantues do të jetë 781.00 m. Kuota e daljes së
dekantuesit, njëkohësisht edhe hyrja në basenin e presionit, do të jetë 780.50 m.
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5.4.10 Vepra e Basenit të Presionit
Baseni i presionit bën lidhjen e derivacionit nga kanali pa presion me tubacionin e turbinave. Në
dimensionim duhet patur parasysh që të respektohet shpejtësia e hyrjes së ujit në zgarë 1-1.2m,
pastrimi do të bëhet me mekanizëm sipas figurës 10. Nuk duhet të zbulohet tubi në rastin e vënies
së turbinës në punë.

Figura 9. Niveli hidraulik i dekantuesit me gypin kapërderdhës (Projekti HEC Orqusha, 2016)

Në tabelën 10 tregohen llogaritjet hidraulike të basenit gjatë presionit, në të cilin janë dhënë
elementet bazë, thellësia e kërkuar, elementet hyrëse e deri te rezultatet.
Tabela 10. Llogaritjet hidraulike të bazenit (Projekti HEC Orqusha, 2016)

Llogaritja hidraulike e basenit të presionit
Elementi
Kërkuar

Trapez me konstruksion betonarme
Thellësia e Punës

Të dhënat
Kuota e hyrjes së ujit
Prurja llogaritëse
Shpejtësia e ujit në kanalin e derivacionit
Diametri i tubacionit të turbinave
Shpejtësia e ujit në tubacionin e turbinave
Shpjetësia e
ajrit në tubacion

775.50 m
10.00 m3/sek.
5 m/sek
2500 mm
2.0 m/sek
40 m/sek

Rezultati
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Sipërfaqja Hk ∙ Bk ∙S
Gjerësia e Bk
Lartësia e n.u. ujit Hk
Gjatësia nga Kan.deri Hk
Gjatësia me nivele të njëjtë
Diametri i tubit të ajrimit
Sipërfaqja e gal. së shpe. A
Shpejtësia në galeri Vsh
Volumi i ujit në B.P. W
Koha e shpërlarjes tsh

5.5

10 m2
4.25 m
3.52 m
13.10 m
4.22 m
250 mm
0,9 m
2.08 m/sek
259 m3
0,002 ore

Shkarkuesit e kanalit dhe tubacionet

5.5.1 Shkarkuesi i basenit të presionit dhe kanali i largimit
Siç shikohet në llogaritjet hidraulike të basenit të presionit shkarkuesi hyn maksimalisht në punë
kur hidrocentrali del jashtë pune ose kur nuk është në punë dhe në derivacion vjen ujë. Uji i cili
do të shkarkohet do të kalojë në pragun kapërderdhës të shkarkuesit dhe do të grumbullohet në
pusetën e përbashkët në shkarkuesin fundor dhe me tubacionin e shkarkimit derdhet në përrua në
fund do të ketë një shuars energjie. Zgjidhja e tubacionit të shkarkimit dhe pusit të shuarjës së
energjisë, nuk i janë dhënë zgjidhjet përfundimtare për arsye sigurie të objektit, të cilat do të jepen
në vend (Strategjia e Energjisë së Kosovës 2009-2018)
•

Fronti i kapërderdhësit do të jetë 14.00 m.

•

Prurja llogaritëse me max 10.00 m3/sek

•

Lartësia e ujit 0.50 m

Nivelet absolute të ujit:
Kuota e nivelit të ujit në pragun kapërderdhës të basenit të presionit 779.50 m.
5.5.2 Vepra e tubacionit të turbinave
Tubacioni i turbinave bën lidhjen hidraulike nga baseni i presionit për në turbinë. Tubacioni i
turbinave është trasuar si në planimetri, përgjatë kreshtës deri në fund në taracën e parë lumore të
lumit Plava nga kuota 772 m deri në kuotën 735 m. Tubacioni është i gjatë 67 m. Tubacioni i
turbinave është vendosur mbi tokë, shiko planin dhe profilin.
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Tubacioni i turbinave bën lëvizje uniforme të ujit dhe krahas këtyre llogaritjeve është bërë edhe
llogaritja për lëvizjen e paqëndrueshme e cila shkaktohet nga grushti hidraulik. Llogaritja e grushtit
hidraulik konsiston në gjetjen e vlerës suplementare të presionit. Në rastin tonë do të pranojmë një
rritje prej 15% të presionit hidrostatik mbi normalen. Ky rregullim i grushtit hidraulik mund të
bëhet me anë të rregulluesve të presionit (UNDP, 2007).

5.5.3 Llogaritja hidraulike e tubacionit të presioni
Llogaritja e presionit hidraulik bazohet në gjetjen e vlerës suplementare të presionit sipas kuotës së
hyrjes së ujit sipas elementeve të prumjeve të ujit në tubacion e paraqitur në tabelën nr. 11. Në rastin
tonë do të pranojmë një prurje përgjatë tubacionit e cila është gjithnjë në rritje prej 15% të presionit
hidrostatik mbi normalen e lartësisë bruto.
Tabela 11. Llogaritjet e elementeve sipas kuotave të prumjeve të ujit në tubacion (UNDP, 2007)

Elementi
Kërkuar
Formula

Tubacion
Diametri, humbjet e presionit,
Shezi, n = 0.01

Të dhënat:
Kuota e hyrjes së ujit
Kuota e aksit të turbinave
Prurja llogaritëse
Shpejtësia e ujit në tubacion
Gjatësia e tubacionit

779.50
735.50
10.00
2.04
67

Rezultati:
Diametri i tubacionit të turbinave
Humbjet gjatësore
Humbjet totale (5% h. Gjatësore)
Lartësia bruto
Lartësia neto

2500 mm
0.083 m
0.088 m
44.00 m
43.91 m

m
m
m3 /sek.
m/sek
m
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5.5.4 Konstrukcioni i ndërtesës së Hidrocentralit Orçusha
Ndërtesa e hidrocentralit ORÇUSHA është ndërtuar në krahë të lumit Plava, me sipërfaqe
ndërtimi 650 m2, figura 11. Ndërtesa është e kompozuar me sallën e makinerive,
komandimit, transformatoret energjetik, magazinën, ambiente ndihmëse dhe nënsatcioni
shtëpiak etj.
Përmasat e brendshme të ambienteve përcaktohen nga përmasat e paisjeve dhe makinerive

(Jeremy Thake; 2000)

Figura 10. Pozicionet gjeografike dhe përmasat e paisjeve dhe makinerive (Projekti HEC Orqusha, 2016)
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5.5.5 Paisjet dhe makinerit e HEC-it
Kriteri bazë për studimin mekanik dhe zgjedhjen e makinerive është shfrytëzimi i plotë i
energjisë ujore të aksit hidroteknik të zgjedhur, për të përfituar një fuqi maksimale në
hidroturbina, që do t’i transmetohet gjeneratorit në bosht për të prodhuar energji elektrike.
Nga studimi hidroteknik tabela 12 tregon kriterin bazë për HEC-in duke dhënë këto
parametra bazë të llogaritës:
Tabela 12. Kriteri bazë për shfryëtzimin maksimal të kuotave hidrike (Projekti HEC Orçusha, 2016)

Kuota e hyrjes së ujit
Kuota e aksit të turbinave
Prurja llogaritëse
Shpejtësia e ujit në tubacion
Gjatësia e tubacionit
Diametri i tubacionit të turbinave
Humbjet gjatësore
Humbjet totale (5% h. Gjatësore)
Lartësia bruto
Lartësia neto

2779.50
735.50
10.00
2.04
67
2500
0.083
0.088
44.00
43.91

m
m
m3/sek.
m/sek
m
mm
m
m
m
m

Në rastin e dhënë, bazuar në diagramin e përcaktimit të llojit të turbinave, zgjedhja me e
përshtatshme për regjimin ujor të dhënë nga studimi hidrologjik dhe për lartësinë e punës,
më i pështatëshmi është për tipin Frencis figura 12. Duke vendosur parametrat në diagram
1 arrijmë në konkluzionin se turbinat që duhet të instalohen janë të tipit Frencis siç edhe
tregohën në figuren e më posht. Për prurjet minimale që nuk arrin agregati Frencis, jemi
të mendimit të vendoset edhe nje turbinë Turgo, nëse nga prodhuesit do të mund të
prodhohet ndonjë tip tjetër mund të përshtatet me projektin tonë, ose me mënyrën e ndarjes
në dy gjendje (Munoz-Hernandez, German Ardul, Mansoor, Sa'ad Petrous, Jones, Dewi
Ieuan; 2013).
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Figura 11. Diagrami i përcaktimit të agregatit, turbin Frencis (Munoz-Hernandez, 2013)

Shaft Francis turbinë – H = (2 ÷ 20) [m]
Kaplan turbinë - H = (3 ÷ 40) [m]
Mitchell-Banks turbinë – H = (10 ÷ 100) [m]
Aksi horizontal i turbinës Francis – H = (25 ÷ 100) [m]
Pelton turbinë – > 100 [m]

Diagram 1. Grafiku i lartësisë së punës në funksion të prurjes së turbinës (Munoz-Hernandez, 2013)
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5.5.6 Fuqia e instaluar dhe prodhimi vjetor i energjisë
Hidrocentrali me ketë skemë është përqendruar në një pjesë të Lumit që shfrytëzohet nga
789 m deri në 733.50 m.

Lartësia e punës së hidrocentralit [Hb, Hn]
Hidrocentrali do të jetë me derivacion dhe do të ketë veprat përbërëse; vepër marrje,
dekantus, kanal pa presion, basen presioni, tubacionin e turbinave, etj. Në të gjitha veprat
përbërëse ka humbje të nivelit të ujit, të llogaritura si më sipër, në llogaritjen e fuqisë do
të merret lartësia neto e punës së HEC-it.

5.5.7

Fuqia e instaluar dhe energjia e hidrocentralit

Fuqia e HEC-it llogaritet me formulën e mëposhtme:
N = 𝜂 ∙ g ∙ Qllog ∙ H neto (f.klasike)

(5.5.6.1)

N = 0.9 x 9.81 x 10 x 44 = 4000 kW
Kështu që për prurjet më të vogla të mundshme që lejon derivacioni i hidrocentralit nën
madhësinë 10 m3/s në kushtet e derivacionit dhe tubacionit të turbinave, fuqia që zhvillojnë
agregatet 1∙3000 kW Frencis dhe 1∙1000 Turgo, të këtij HEC-i është N = 4000 kW dhe
energjinë elektrike mesatare 15,078,219 kWh/vit.

Diagram 2. Grafiku me karakteristikat e kurbës së qëndrushmërisë (Dewi Ieuan, 2013)

40

5.6

Gjenerimi i energjisë elektrike nga HEC-et

5.6.1

Hidrocentrali i Dikancës

Një prej hidrocentraleve të vogla të Republikës së Kosovës në Komunën e Dragashit është i
ndërtuar HEC Dikancë 1 në vitin 1957 në grykën e maleve të Sharrit në një lartësi mbidetare
prej 1500 m figura 13 rrjedha e lumit Brod.

Figura 12. Rrjedha e lumit Brod në HEC Dikanca (HEC Dikancë, 2016)

Ky hidrocentral ka qenë në funksion deri në vitin 2001 dhe ishte në pronësi të Korporatës
Energjetike të Kosovës. Pas lufte pajisjet të cilat kanë qenë në operim në mas të madhe kanë
filluar të amortizohen dhe në pamundësi të sigurimit të pjesëve rezervë, prishjet në turbinë të
gjeneratorit kanë filluar të shpeshtohen dhe si rrezultat HEC pësoi një ndërprerje prej 9
viteve.
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Hidrocentrali kthehet në punë në pronësi të koncesionit që është edhe sot duke e ruajt
potecialin e fuqisë së instaluar me pajisjet e vjetruara që vështirë është të mirëmbahen, duke
pa mundësuar efiçienc dhe efikasitet të prodhimit nga ndërmarrja e angazhuar në HEC
Dikance. Nga janari i vitit 2010. hidrocentrali punon me dy gjenerator me kapacitet maksimal
prej 950 KWh energji elektrike në një periudhë 10 mujore, ndërsa në periudhën e verës
zvogëlon kapacitetin e prodhimit deri në 60kWh gjatë thatësirave të mëdha. Gjeneratorët janë
të prodhuesit Rade Konqar prodhim i vitit 1975, ndërsa rregullatori i rrymës është shumë i
vjetruar i llojit Litostroj figura 14.

ë
Figura 13. Gjeneratori me eksituesin e tipit Litostroi (HEC Dekancë, 2016)

Sistemi i furnizimit me ujë bëhet nga Lumi i Brodit me një kanal të ri i ndërtuar me kanale
betonike me një gjatësi 925 m dhe me skadën mbrojtëse të rindërtuar të hyrje-daljeve të ujit
në formën e filtrimit të mbeturinave nga të gjitha ndotjet e forta. Rrjedha e lumit dikanca e
ka një rezervuar akumulues me diametër 7,0 m dhe thellësi prej 7,0 m dhe kapacitet
akumulues prej 270 m³.
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Ramja e ujit nga rezervuari nëpër tunel - kanalin me tubin e ramjes së shpejt me diametër
prej 70 cm dhe lartësi prej 115 m në lopatat e turbinës së gjereratorit figura 15.

Figura 14. Turbina e tipit të Rade Koncar (HEC Dekancë, 2016)

Në këtë lokacion me qëllim shfrytëzimi të infrastrukturës ekzistuese energjetike për
transformim të tensionit dhe të rrjetit shpërndarës menjëherë është filluar edhe annex ndërtesa
për ndërtimin e HEC Dikanca 2 të ri me kapacitet gjenerues prej 4MW duke e shfrytzuar të
njëjtën rrjedhje të ujit me të gjithë paramtetrat e kapacitetit të ujit dhe lartësis së ramjes së
ujit si potecial i madh gjenerues.
Teknologjitë e reja kanë mundësuar që të shfrytëzohet e gjithë gjatësia e rrjedhës së lumit
Brod që e ka pozicionin e përshtatshëm gjeografik ramjet e të cilit e mundësojnë ndërtimin e
disa kaskadave me teknologji të reja që sot janë ndërtuar dhe u janë rritur fuqit gjeneruese
me kapacitete instaluese deri në 30 MW nga fshati Brod, Dikancë, Zlipotok e deri të
bashkëdyzimet e lumenjeve të Dragashit dhe fshatit Pllavë me ndërtimin e HEC-eve të
Rapqës 1 dhe 2 dhe lumenjeve të mbledhur në fund të HEC- ORCUSHA. (Burimet e
Energjisë së ripërtritshme Kosovë – MZHI, 2016)
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5.6.2

Hidrocentralet Eurokos

Hidrocentralet e ndërtuara nga EUROKOS në Komunën e Dragashit nga viti 2009 kanë
filluar së ndërtuari me gjashtë njësi prodhuese në vendet:
HEC Brod I - Brod 1062 kW
HEC Brod II - Dikancë 1250 kW
HEC Brod III - Kukaljane 3120 kW;
______________________________
Gjithsej: 5432 kW dhe

HEC Restelica I 1200 kW
HEC Restelica II Krushevo 1200 kW dhe
HEC Restelica III Globoqica 1498 kW
______________________________
Gjithsej: 3898 kW, të gjitha në komunën e Dragashit.
Lartësia e rrjedhjes së lumit Brod deri në turbinat e gjeneratorit Eurokos Dikanca 2 është në
distancë prej 165 m, ndërsa sasia e prurjeve të ujit neto është 15.2 m3.

5.6.3 Pajisjet për ndërtimin e HEC
Mundësia e rrjedhjes së ujit për shumë vite siguron kapacitet gjeneruese të energjisë elektrike
në lumenjët që rrjedhin në pjesën kufitare me Shqipërinë dhe vendet e tjera në gjithë territorin
e Kosovës me sistemin e ndërtimit të Hidrocentraleve të vogla, duke mundësuar zhvillimin e
programeve dhe implementimin e projekteve në përputhje me strategjinë energjetike të
energjisë së Kosovës si elemente bazë i rëndësishëm në furnizimin me energji elektrike.
Duke marrë parasysh projektimin e detajuar për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla dhe
pjesët përcjellëse projektuese dhe ndërtimore si elemente përbërëse duke përfshi edhe pjesën
e pajisjeve elektrike të energjisë së tensionit të ulët dhe të mesëm dhe pajisjeve për
automatizimin e punës (pa ekuipazhin) të një hidrocentrali të vogël sikurse që është Orçusha.
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Nëpërmjet bashkëpunimit me operator dhe furnizues të njohur të pajisjeve elektrike dhe
gjenerues që faktikisht ne nuk i prodhojmë në Kosovë si: pajisje hidraulike, turbina dhe
agregate.
Pjesa më kryesore e projektit është që ne mund të sigurojmë konsumatorin me një shërbim
të plotë cilësore dhe të japim elemntet motivuese për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla.
Pjesa që ka të bëjë me pajisjet e energjisë elektrike janë të nivelit “0.4 kV, 10 kV, 20 kV ose
35 kV” të lidhur për rrjetin shpërndarës të operatorit.
Pajisje për automatizimin e hidrocentraleve të vogla kanë mundësi zgjidhje të gjeneratorit
sinkron ose asinkron si njësi të fuqisë hidraulike dhe të gjitha elementet e matjes që posedon,
si procedura, rregullore të mbrojtjes dhe kontrollit për pajisjet e nevojshme për fillimin
automatik, zgjuesin (eksituesin), sinkronizim të detyrueshme në rrjet dhe rrjeti i sigurt normal
dhe emergjent të agregateve. Kabinat (kthinat) më të rëndësishme janë automatizimi i
moduleve e paraqitura në figurën 16. për te hidro të vogla, instalimit të energjisë (MWh)
gjenerator turbin, rregullator ngacmim, modul të kontrollit të temperaturës, sinkronizer që të
startoi dhe ndal sistemin e mbrojtjes për të gjitha llojet e turbinave (Francis, Bankijevu,
Pelton, Kaplan, 2016).

Figura 15. Kthina me modulet e paraqitura për nivelet e tensionit (Francis, 2016)
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5.6.4 Gjeneratorët sinkron dhe asnikron
Gjeneratorët e tipit sinkron dhe asinkron, transformatorët trefazor dhe linjat e sistemit të
shpërndarjes përbëjnë lidhjen kyçe të sistemit elektroenergjitik. Gjeneratori sinkron shndëron
fuqinë mekanike të turbinës pT në fuqi elektrike pe dhe kështu është një nyje lidhëse ndërmjet
njësisë së prodhimit dhe rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike. Hidrogjeneratorët, për
shkak të shpejtësis së ulët të rrotullimit përgatiten me pole të dukshme (Gulliver, John S.;
Arndt, Roger E.A. (McGraw-Hill, Inc., 1991)). Në stator ata përmbajnë tri pshtjella të
shfazuara të rrymës dhe tensionit në hapsirë për 120°, ndërsa në rotor zakonisht përveç
pështjelles së eksitimit që ushqehet me rrymë të vazhduar përmbajnë edhe pështjellën e
sistemit të qetësimit horizontal dhe vertikal, figura 18.

Figura 16. Prerja tërthore e gjeneratorit dhe e turbinës (Gulliver, 2016)
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Qëllimi hulumtimit të temës është që të analizojmë proceset gjeneruese të HEC-ve të
vogla dhe të mesme që ndodhin në pjesët e gjeneratoratorve sinkron në bazë të të cilave të
mund të ndërtojmë ekuacionet me të dhënat e prodhimit në gjenerim që lidhin këto madhësi
me ndikim në punën e tij. Më pas në bazë të këtyre të dhënave prodhuese formojmë sistemin
e ekuacioneve sipas modelit analitik me variabla që përafron atë në mënyr të kënaqshme në
procesin llogaritës. Gjatë analizës së gjeneratorit sinkron, për ta bërë atë të zgjidhshëm, bëhen
një seri analizash me sistemin e instrumenteve matëse duke përfshi skadën operuese
(Gulliver, John S.; Arndt, Roger E.A. (McGraw-Hill, Inc., 1991)).
Në analizën e mëposhtme do të pranohen testimet e matjeve si në vijim:
•

Qarku magnetik i gjeneratorit sinkron pranohet i pangopur; kjo sjell si rrjedhoj që
varësia e flukseve magnetike nga rryma elektrike është lineare dhe mund të zbatohet,
kështu edhe parimi i supozimit.

•

Pështjellat e statorit dhe të rotorit që janë në fakt të shpërndara në hapësir,
zëvendësohen me pështjella të përqëndruara.

•

Humbjet e fuqisë aktive në qarkun magnetik pranohen të papërfillshme.

•

Induksioni magnetik në hapsirën ajrore të gjeneratorit sinkron, sikurse edhe format e
tensionit ose të rrymës pranohen se ndryshojnë sipas ligjit sinusoidal.

•

Rezistencat aktive dhe reaktive të pështjellave të makinës pranohen të pavarura nga
temperatura dhe frekuenca, në mënyr të veçantë nuk përfillet fenomeni i efektit
sipërfaqësor.

Praktika tregon se gabimet që shkaktojne lëshimet e mësipërme zakonisht janë të
pranueshme (Gulliver, John S.; Arndt, Roger E.A. (McGraw-Hill, Inc., 1991)).

5.6.5 Rregullimi i tensionit në gjeneratorët sinkronë
Në sistemin elektroenergjetik një nga faktorët kryesor të transmetimit të energjisë elektrike
është edhe mbajtja e një niveli të caktuar të tensionit figura nr.19 në pikat e ndryshme të tij
(në rastet kur ka ndryshime të tensioneve dhe frekuencave), për arsyet e mëposhtme:
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a) Pajisjet e ndryshme që shpenzojnë energjinë elektrike, janë të projektuara që të
punojn në një nivel të caktuar të tensionit që, ndryshe quhet tensioni nominal. Në rast
se tensioni shmanget nga kjo vlerë cilësia e punës së pajisjes prishet. Për shembull,
momenti që zhvillon motori asinkron është përpjesëtimor me katrorin e tensionit
ushqyes. Gjithashtu edhe fluksi i ndriçimit të llambave varet shumë nga tensioni etj.

Figura 17. Karakteristikat e punimit të motorit asinkron me tension të ndryshëm nga nominali (John S, 2017)

b) Mbajtja e niveleve të caktuara të tensionit në sistem lidhet dhe me ndikimin në
aftësin transmetuese të linjave të transmetimit. Tensioni U1 (figura 20 a dhe b) në
fillim të linjës së transmetimit dallohet nga tensioni i sistemit U dhe ΔU, që
përcaktohet nga fuqia aktive P dhe reaktive Q që kalon nëpër linjë:
U̇1 = U̇ + ∆U̇

(5.6.5.1)

Nga (5.6.5.1) dhe diagrami vektorial shihet që ndryshimi në fazë midis U1 dhe ΔU1
është i nevojshëm për transmetimin e fuqisë aktive që kalon nëpër linjë.
𝑃=

|𝑈1 |∙|𝑈|
𝑥𝑙

∙ sin 𝛿𝑙 =

𝑈1 ∙𝑈
𝑥𝑙

(5.6.5.2)
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c) Gjatë uljes së menjëhershme të tensionit në kohën e lidhjeve të shkurtra në sistem,
ruajtja e punës sinkrone të gjeneratorëve të centralit varet nga shpejtësia e rivendosjes
së tensionit dhe pas shkyçjes së lidhjes së shkurtër. Në rastin e regjimeve asinkrone,
nga shpejtësia e rivendosjes së niveleve të tensioneve varet edhe suksesi i rivendosjes
së punës sinkrone të centraleve në sistem.

Si përfundim, vetë sistemi i procesit të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë për nga
pikpamja teknike janë të kushtëzuar nga rregullimi automatik i eksitimit të gjeneratorëve
sinkron (ABB SADELMI, Static Excitation System Type ES202-C1F2).

Figura 18. Domosdoshmuria e tensioneve të ndryshme në fillim dhe në fund të linjës së transmetimit (ABB
SADELMI, 2017)
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5.6.6 Rregullatori i tensionit në makinat sinkrone
Në Fig.21 tregohet skema principale e një makine sinkrone me rregullatorin përkatës
të tensionit. Sistemi i eksitimit me rregullatorin e tensionit të integruar rregullon tensionin e
eksitimit Uf, në funksion të ngarkesës, pra duke mbajtur tensionin në bornat e gjeneratorit
sinkron në vlerën Un. Për arsye optimizimi, tensioni i pshtjellës së eksitimit nuk mund të
tejkaloj një vlerë të caktuar Ufimx.
Në regjim të vendosur rënia e tensionit në pështjellat e gjeneratorit jXd 1 kompensohet
plotësisht, dmth. që rregullatori kundërvepron efektin e reaktancës së brendshme të
gjeneratorit edhe makina sinkrone sillet duke u parë nga rrjeti si një burim tensioni ideal. Në
kushtet kalimtare (dinamike) kjo vlen vetëm në qoftë se shpejtësia e ndryshimit të ngarkesës
është shumë më e vogël se shpejtësia e reaksionit të rregullatorit të tensionit. Në qoftë se
kemi ndryshime të menjëhershme të ngarkesës duhet marrë parasysh kontrolli i madhësisë
së tensionit (R.Buhajloti, 2018).
Rrymat e lëshimit mbikalimatare Ik dhe kalimtare Ik nuk influencohen nga rregullatori
i tensionit meqë janë madhësi që i gjejmë vetëm pas një prishjeje. Gjatë lidhjes së shkurtër
rregullatori mundohet të ruaj tensionin deri tek vlera e tij maksimale EPmax = KU/ max edhe në
rast të një ndryshimi të menjëhershëm të tensionit të eksitimit nuk influencohet vala
mbikalimtare për shkak të inercionit të bobinës së eksitimit, shiko fig.22. Vetëm vala
kalimtare fillon nën efektin e rregullatorit të tensionit të marr një vlerë përfundimtare me
amplitudë më të madhe (R.Buhajloti), vlera stacionare e rrymës kalimtare shprehet nga
ekuacioni:

Figura 19. Skema principale e një makine sinkrone me rregullator tension (R.Buhajloti, 2018)
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Figura 20. Rrymat e lidhjes së shkurtër në nj.r.b. dhe konstantet e kohës të komponenteve mbikalimtare dhe
kalimtare (R.Buhajloti, 2018)

𝐼𝑘𝑟 =

𝐸𝑝 𝑚𝑎𝑥
𝑋𝑑

=

𝛽𝑈0
𝑋𝑑

= 𝛽𝐼𝑘0

(5.6.6.1)

faktori 𝛽 varet nga parametrizimi i rregullatorit të tensionit. Në përgjithësi ai është afër vlerës
4. Rrjedhimisht vlera kalimtare e rrymës të lidhjes së shkurtë është sa 2-3 herë vlera e rrymës
nominale, kur 𝑥𝑑 = 1.3 − 2[𝑝𝜇]. Por duhet thënë që rryma kalimtare e lidhjes së shkurtër
nuk ka kuptim praktik gjatë operimit normal të impiantit, meqë mbrojtja e çkyç lidhjen e
shkurtër shumë më shpejtë (maksimum pas 100 ms) sesa rryma e lidhjes së shkurtër pas
procesit kalimtar (R.Buhajloti, 2018).
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5.6.7 Tensionit në bornat e gjeneratorit
Nga një vrojtim i diagramave vektoriale të makinës sinkrone del se rënia e tensionit në
pështjell për ngarkes induktive XdI është në fazë me tensionin në bornet e tij, dhe rryma e
eksitimit duhet të rritet shumë me tepër së ajo e punës pa ngarkes. Në rastin e ngarkesës
kapacitive ndodh e anasjellta dmth rënia e tensionit në pështjell zvogëlohet dhe prandaj edhe
rryma e eksitimit duhet të zvogëlohet figura 23.

Figura 21. Sistemi i eksitimit të gjeneratorit (P.Marango, 2018)

Në rastin e ngarkesës së pastër aktive rënia e brendshme e tensionit është pingul me tensionin
në borna, prandaj tensioni i eksitimit dhe rryma përkatëse duhet të rritën në vlera më të vogla
në krahasim me rastin e ngarkesës inductive (P.Marango, 2018).
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Figura 22. Diagramat vektoriale të gjeneratorit sinkron (P.Marango, 2018)

a) Tensioni në bornat e gjeneratorit për ngarkes kapacitive
b) Tensioni në bornat e gjeneratorit për ngarkes aktive
c) Tensioni në bornat e gjeneratorit për ngarkes induktive
Në rast të një kyçje induktive të menjëhershme figura 24, ku shpejtësia e agregatit është
konstante dhe ngarkesa aktive R=0, kemi sjelljen e tensionit në funksion të kohës e paraqitur
në Fig. 25, ku rasti a) është kur nuk kemi rregullim automatik të tensionit dhe rasti b) kur
rregullimi automatik i tensionit vepron për të kthyer tensionin në vlerën e kërkuar.
Në Fig. 26, Fig. 27 dhe Fig. 28 shohim si sillet tensioni për kyçje të ngarkesave të tipit të
ndryshëm kur rregullatori i tensionit është i aktivizuar.
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Figura 23. Kyçje e një ngarkesë në agregat (P.Marango, 2018)

a) Pa regulator tensioni
b) Me regullator tensioni

Figura 24. Ndikimi i kyçjes të ngarkesës induktive të menjëhershme në bornat e GS (P.Marango, 2018)
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Figura 25. Ndikimi i kyçjes të ngarkesës kapacitive të menjëhershme në bornat e GS (P.Marango, 2018)

Figura 26. Ndikimi i kyçjes të ngarkesës aktive të menjëhershme në bornat e GS (P.Marango, 2018)

Në Figurën 29 tregohet sjellja e tensionit në dalje të gjeneratorit për 3 raste
(P.Marango, 2018). Siç duket nga figurat goditjet kryesore të tensionit jepen nga
ngarkesat reaktive, dhe si rrjedhoj mjafton që rregullatori të konceptohet në formë
të tillë që të otimizoj devijimet për shkak të ngarkesës reaktive.
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Figura 27. Ndikimi i kyçjes te ngarkesës aktive, induktive dhe kapacitive të menjëhershme (P.Marango, 2018)

5.6.8 Karakteristikat e rregullimit të sistemeve të eksitimit të gjeneratorëve sinkron
Sistemi i eksitimit të GS mund të ndodhet si në regjim të vendosur ashtu dhe kalimtar. Në
varësi të faktit se tensioni i gjeneratorit në regjimin e ri të vendosur kthehet në vlerën e tij
fillestare apo merr vlerë tjetër, dallohet rregullimi statik edhe astatike (Andrea Angel Zea,
2017).
Me karakteristik statike rregullimi kuptohet varësia e vlerave të stabilizuara të madhësis së
rregulluar (UG) ndaj vlerave të vendosura të ngacmimit shqetësues. Karakteristika astatike
paraqitet me një drejtëz paralele me boshtin e abshisave, kurse ajo statike me një drejtëz të
pjerrët, ekuacioni i së cilës është paraqitur në fig. 30.
𝑈𝐺 = 𝑈𝐺0 + 𝑘𝑠 𝐼𝑟

(5.6.8.1)

Ku
•

UG tensioni i gjeneratorit ;

•

UG0 - tensioni i punimit pa ngarkes ;

•

ks – koeficienti i statizmit, i cili gjendet nga shprehja:
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Figura 28. Karakteristika e rregullimit (Andrea Angel Zea, 2017)

𝐾𝑠 =

𝑈𝐺𝑛 −𝑈𝐺
𝐼𝑒𝑛 −𝐼𝑟

=

∆𝑈𝐺(∞)
∆𝐼𝐺(∞)

(5.6.8.2)

Pra në shtesa kemi
∆𝑈(∞) = 𝑘𝑠 ∆𝐼𝑟(∞)

(5.6.8.3)

Me rritjen e ngarkesës reaktive të gjeneratorit I r (∞) kemi rritje të tensionit kur kS>0, dhe ulje
të tensionit për kS<0. Në fakt ks siç shihet nga (fig. 30), është numerikisht e barabartë me
gabimin statik të SRAT përkundrejt ngacmimit shqetësues shkallë njësi:
∆𝐼𝑟(∞) = 1(𝑡)

(5.6.8.4)

Vetia themelore e SRAT me karakteristik statike të rregullimit është çdo vlerë të ngarkesës
që i përket një vlerë konstante e përcaktuar e tensionit të gjeneratorit. Pra nëse Ks≠0 tensioni
i gjeneratorit nuk mund të mbahet konstant. Kjo nuk duhet parë si një e metë e këtyre SRAT,
por është kusht i domosdoshëm për punën në paralele të GS (Andrea Angel Zea, 2018).
5.6.9 Shpërndarja e fuqisë reaktive
Një problem në analogji me rregullimin e shpejtësis del edhe për tensionin në funksion të
fuqisë reaktive.
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Edhe këtu sygjerohet për centralet kur një karakteristik e tensionit statik prej 5%, në mënyrë
që të garantohet shpërndarja e fuqisë reaktive në formë të njëtrajtshme.
Toleranca e tensionit jepet në përqindje, edhe përveç kësaj mbajtja e tensionit në vlerat e
kërkuara konsiderohet si një problem lokal edhe jo global (G’oteborg, Sweden, 2013).
Një rregullim tensioni mund të realizohet në formë lokale aty ku është nevoja. Për këtë
përdoren transformatorët duke ndryshuar njësitë e kompensimit. Por me një rregullim global
të tensionit do kishim një optimizim më të mirë të rrjetit.

5.6.9.1 Funksionet e një sistemi eksitimi
Sistemi i eksitimit të HEC Orçusha është i tipit statik, dhe është i zgjedhur për tu
studiuar për shkak të rëndësis që ka ky hidrocentral në sistemin elektroenergjitik. Funksioni
kryesor i një sistem eksitimi është të siguroj rrymë të vazhduar tek pshtjellat që krijoj fushën
në makinën sinkrone. Funksioni mbrojtës i sistemit të eksitimit është të siguroj që limitet e
aftësis të makinës sinkrone të sistemit të eksitimit dhe paisjeve të tjera, nuk janë tejkaluar.
Sistemi i eksitimit gjithashtu kryen funksionin e kontrollit dhe mbrojtjes për të kënaqur
kërkesat e perfomancës së sistemit të fuqisë duke kontrolluar vlerat e tensionit dhe
rrjedhimisht vlerat e rrymave. Funksionet e kontrollit përfshijn kontrollin e tensionit dhe
rrjedhën e energjisë reaktive dhe rritjen e qëndrushmërisë së sistemit.
Kërkesat për punën e besueshme të sistemit të eksitimit duhet të përcaktohen duke i
konsideruar gjeneratorin sinkron dhe fuqinë e sistemit. Kërkesa kryesore është që sistemi i
eksitimit të sigurojë furnizimin dhe rregullimin automatik të rrymës së eksitimit të GS për të
mbajtur tensionin brenda vlerave, ashtu siç varen në kurbën e vazhdueshme U të gjeneratorit.
Sistemi ngacmim duhet të jetë në gjendje për t'iu përgjigjur trazirave të rastit nga fusha e
detyruar në përputhje me aftësit e menjëhershme dhe afat-shkurtër të gjeneratorit. Duke
marrë parasysh këtë, ka shumë faktorë që kufizojnë aftësit e gjeneratorit. Ka karakteristika
ku paraqitet varësia e limiteve nxehjes së gjeneratorit në kohë, dhe aftësia afatshkurte për
mbingarkes e gjeneratorit që mund të maten nga 15 deri ne 60 sekonda.
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Për të siguruar një përdorim shumë të mirë të sistemit të eksitimit, ajo duhet të jetë në gjendje
të përmbush të gjitha kërkesat e sistemit duke marrë përparësi të plotë të aftësive afatshkurtra
të gjeneratorëve pa tejkaluar limitet e tyre figura 31 (R E A Arndt (eds.); J S Gulliver; 2011).
Sa i përket sistemit të fuqisë kontrolli efektiv i tensionit dhe rritja e qëndrueshmëris së
sistemit duhet të mbështetet nga sistemi i eksitimit. Ajo duhet të jetë në gjendje për t'iu
përgjigjur me shpejtësi një shqetësimi për të siguruar qëndrueshmërin e tensionit, gjithashtu
të përmisoj gabimet në sinjale. Sistemet moderne të eksitimit janë duke përdorur sinjalet
ndihmëse stabilizuese për të rregulluar tensionin e eksitimit duke zbutur osilimet në sistem.
Sistemet moderne të eksitimit me diapazon shumë të madh të rregullimit të tensionit janë të
aftë për të siguruar përgjigje të menjëhershme. Një përmirësim i konsiderueshëm i
performancës dinamike të sistemit mund të arrihet nga kombinimi i aftësive të forcimit të
fushës dhe përdorimin e sinjaleve ndihmëse stabilizuese (Billy Langley, Dan Curtis; 1 Jan
2004).
Eksituesi: siguron rrymën e vazhduar në pshtjellat e rrotorit të makinës sinkrone. Eksituesi
mund të jetë një makinë e rrymës së vazhduar e rrymës alternative ose mund të ushqehet nga
konvertues të rrymës nga alternative në të vazhduar.
Rregullatori: proceson dhe amplifikon sinjalet e hyrjes së kontrollit në një nivel dhe formë
të përshtatshme për komandimin e eksituesit. Rregullatori përfshin dy funksione të sistemit
të eksitimit, rregullimin dhe stabilizimin e tensionit.
Qarqet mbrojtëse dhe kufizues: ato përfshijnë një sistem të gjerë të kontrollit dhe
funksioneve mbrojtëse për të garantuar se kufijt e aftësive të eksituesit dhe gjeneratorit
sinkron nuk janë tejkaluar.
Limitet e mbieksitimit, tensionit në terminale, rregullimit dhe mbrojtjes nga raporti Volt/herc,
janë disa nga funksionet kryesore. Këto qarqe janë zakonisht të dallueshme, dhe sinjalet e
tyre të daljes mund të aplikohen për eksituesin në vende të ndryshme të saj si hyrje ose porta
hyrje.
Kompesuesi i ngarkesës dhe dhënësi i tensionit në terminale: dhënësi i tensionit mat
tensionin në dalje të gjeneratorit dhe e konverton atë në një vler të tensionit të vazhduar për
ta krahasuar me një tension referenc i cili paraqet tensionin e dëshiruar në terminalet e
gjeneratorit.
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Nëse është e dëshirueshme të mbahet tensioni konstant në disa pika ku mund të praktikohet
edhe kopensimi i ngarkesës.
Stabilizatori i sistemit të fuqisë (PSS): përdorimi i këtij funksioni nuk është i detyrueshëm.
PSS përdoret për të shtuar një sinjal në rregullator i cili shërben për të ulur osilimet e sistemit
të fuqis. Disa sinjale hyrëse të përdorura zakonisht janë, devijimi i shpejtësis së rrotorit,
energjia elektrike ose e përshpejtimit dhe devijimi i frekuencës.

Figura 31. Bllokdiagrama funksionale e sistemit të rregullimit automatik të tensionit në gjeneratorin sinkron (Billy
Langley, 2004)
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5.7

Pjesa eksperimentale

5.7.1 Vlerat e matura të HEC Orçusha dhe centralet tjera
Sasia e ujit rrjedhës maksimal është 10m3/s për sekond.
Teknologjia që përdoret në HEC Orçusha janë dy turbina: një llojit Francis Horizontal figura
32 dhe një e llojit Pelton vertikal. Njëra turbin ka kapacitet gjenerues 2700kW dhe tjetra ka
kapacitet gjenerues 1300kW.
1. HC Dragashi është projekt që bazohet në rrjedhat e dy lumejve.
a) Lumi Pllava ka sasi të ujit 3.5m3/s dhe lumi Radesha ka sasi të ujit 1.3m3/s.
b) Turbinat që përdoren për lumin Pllava është Francis horizontal me kapacitet
2040kW dhe lumin Radesha është Pelton vertikal me kapacitet 1360kW.
Tabelat e analizave të bëra nga hulumtimi i këtij punimi në mes të dy kompanive Austirake
(Global Hydro Energy) dhe Gjermane (Wasserkraft Volks AG).
Tabela 13. Kushtet kilmatike dhe eficienca e teknologjisë së përdorur HEC Orçusha (Projekti HEC Orqusha,
2016)

Rrjedha
ekologjike

Rrjedha e
ujit në
dispozicion
për t'u
përdorur

Rrjedha
e ujit
duke
kaluar
turbinat

Efikasiteti total i
të dy njësive
(turbinat,
gjeneratorët dhe
transformatorët)

Koka
e
pastër

Kapaciteti
instalues

Energjia e
gjeneruar

m³/s
13.023

m³/s
0.249

m³/s
12.774

m³/s
10.5

%
84.82%

m
45.5

kW
3,975.51

kWh
2,890,512.68

16.70%

8.271

0.249

8.022

8.022

85.72%

45.5

3,069.50

2,258,664.29

25.00%
33.30%
41.70%
50.00%
58.30%
66.70%

6.76
6.102
5.248
4.989
4.161
3.589

0.249
0.249
0.249
0.249
0.249
0.249

6.511
5.853
4.999
4.74
3.912
3.34

6.511
5.853
4.999
4.74
3.912
3.34

84.87%
85.94%
85.51%
83.60%
80.40%
84.73%

45.6
45.6
45.7
45.7
45.7
45.8

2,472.00
2,250.23
1,916.47
1,776.44
1,410.14
1,271.50

1,797,340.20
1,636,093.81
1,411,894.13
1,290,057.52
1,025,286.47
935,620.61

75.00%

3.042

0.249

2.793

2.793

85.29%

45.8

1,070.25

778,157.55

83.30%
91.70%
100.00%

2.381
1.611
1.026

0.249
0.249
0.249

2.132
1.362
0.777

2.132
1.362
0.777

79.92%
67.35%
0.00%

45.9
45.9
46

767.21
413.06

557,825.08
303,943.02

Koha e
vitit në
%

Prurja
natyrale
e ujit

%
8.30%

Total
kWh/year
EUR/kWh
Total
Euro

14,885,395.36
0.06747
1,004,317.63
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Tabela 13 paraqet kushtet klimatike dhe saktësin e teknologjis së përdorur në HEC Orçusha
ndërsa në tab. 14 janë të vendosura shënimet e turbinës Piston.
Nga rrezultatet e matura sipas planit të fizibilitetit dhe matjeve të energjisë së prodhuar nga
turbinat me ujë në HEC Orçusha në dy llojet e turbinave Frensis dhe Piston me:
Tabela 14. Shënimet e turbinës Piston Orçusha (Projekti HEC Orqusha, 2016)

Shënimet e turbinës Piston
Tipi
Viti prodhimit
Koka
Instalimi i shkarkimit
Fuqia
Shpejtësia e rrotullimit

UBF315-13-111
2018
Hn=150m
Qi=2100l/s
Pn=4MW
N=1000 rpm

Shpejtësia e larguar

Nr=1700 rpm

Gjeneratori i tipit Fransis me fuqi të instaluar 4 MW, karakteristikat e të cilëve janë paraqitur
në tabelën 14, tregojnë disa faktor operues të operimit (gjenerimit) të energjisë elektrike të
varur nga rrjedhja e ujit me kapacitete vëllimore 5.3 m3/s, sasisë së ujit të përdorur gjatë
gjenerimit prej 5.5 m3/s, 0.2 m3/s prurje është më shumë në rastin e gjenerimit në raport me
kapacitetet vëllimore.

Figura 32. Turbina Fransis me gjenerator në Orçusha (HEC Orqusha, 2019)
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Sipas analizave statistikore efiçienca e gjenerimit të energjisë elektrike në mesatare ëshë mbi
80%, që do të thotë se efikasiteti i gjenerimit është i varur nga sasia e prurjeve të ujit.
Tabela 15. Shënimet e gjeneratorit Piston Orçusha (HEC Orqusha, 2019)

Shënimet e Gjeneratorit Piston
Marelli Gjenerator
Tipi
63GAL20V11
Fuqia
4000 kVA
Tensioni
6300 V
Rryma
210 A
cosF
0.9
Hz
50
min ¯¹
1000
Dalje
Tensioni
35 kV
Rryma
7.8 A
Pesha
10.9 ton

Fig. 33 tregon se si duket një turbin Francis e cila është implementuar në HEC Orçusha, kurse
në tab, 15 tregohen vlerat e një gjeneratori Piston në HEC Orçusha.
Gjeneratori i tipit Fransis me fuqi të instaluar 4 MW, karakteristikat e të cilëve janë paraqitur
në tabelën 15, tregojn disa faktor të operimit (gjenerimit) të energjisë elektrike të varur nga
rrjedhja e ujit me kapacitete vëllimore 5.3 m3/s, sasis së ujit të përdorur gjatë gjenerimit prej
5.5 m3/s. Sipas analizave statistikore efiçienca e gjenerimit të energjisë elektrike në mesatare
është mbi 80%, që do të thotë se efikasiteti i gjenerimit është i varur nga sasia e prurjeve të
ujit.
Gjeneratori dhe turbina janë të lidhur në mes veti në një bosht vertikal. Rënia e ujit nëpër
tubat (kanalet e instaluara) prodhon rrjedhje të shpejt të ujit nëpër turbinë – gjenerator, dhe
gjeneratori prodhon energjin elektrike. Energjia e fituar nga hidrocentrali është e barabartë
me prodhimin e lartësis (H) dhe sasis së ujit (Q) sipas shprehjes:
P=9.81*Q*H*ŋ (kW)

(5.7.1.1)

Ku janë:
Q-sasia e elektricitetit (m3/s),
H-lartësia (rënia) e ujit (m)
ŋ - koeficienti i shfrytëzimit të gjeneratorit dhe turbinës.
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Uji i cili shkarkohet nga turbina vazhdon rrjedhjen më tej në rezervuarin e pasëm i cili është
poshtë pendës, që shpesh është vazhdimi i lumit. Porta kontrolluese bën rregullimin e
rrjedhjës së ujit nëpër turbin. Në rast të përmbytjeve, janë hapur kanalet e shkarkimit dhe uji
i tepërt do të derdhet prap në shtratin vet të lumit, ose do të hapen portat për largimin e ujit
në fund të pendës. Në të dy rastet bëhet rrjedhja e ujit të tepërt në rezervuarin e pasëm, dhe
eliminohet mbingarkesa e pendës.
Edhe hidrocentralet me rënie të mesme sikurse është HEC Eurokos kanë konstruksion të
njëjtë si hidrocentralet me rënie të ulët, mirëpo në ato përdoret turbin e tipit Francis, e cila ka
aranzhim tjetër të fletëve. Rënia e lartë përdoret si shtytje për turbin. Rëina e lartë prodhon
shtypje të lartë të ujit e cila shndërrohet në shpejtësi të madhe të rrymimit të ujit e cila vë në
lëvizje turbinën. Në tabelën 14 është paraqitur plani i prodhimit të energjisë elektrike në 365
ditë ( një vit) vlera të cilit është 725 MWh/vit.
Nëse shikohet efiçienca e shfrytëzimit të teknologjis së instaluar në dy HEC Orçusha dhe
Eurokos, rezultojn së këto dy institucione kanë dallime në teknologji për shfrytzimin e sasisë
së njëjt të ujit në pozicione të ndryshe gjeografike, që po ashtu kanë dallime në ramjet e
pjerrtësis së tubave të ujit në gjenerator.

Figura 33. Tabela e stabilimenteve elektroenergjetike me sistemin e operimit (HEC Orqusha, 2019)
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Tabela 16. Prodhimi i energjisë së planifikuar (HEC Orqusha, 2019)

Prodhimi në
orë/vit

Ditët

Orë

727.08

365

24

735.84
727.08
727.08
736.716

365
365
365
365

24
24
24
24

726.204

365

24

727.08

365

24

735.84
727.08
727.08
735.84

365
365
365
365

24
24
24
24

727.08

365

24

Gjenerimi i energjisë varet nga fuqia e turbinave të instaluara në objekt, mirëpo jo edhe
gjithmon janë efikase në gjenerim turbinat e mëdha kur atyre në mas të madhe ju zvogëlohet
sasia e rrjedhjes së ujit, për këtë arsye për të qenë sa ma efikase dhe racionale shfrytzimi i
sasis së ujit dhe ruajtja e pajisjeve teknologjike të instaluara në dy lokacionet e Dragashit.
Nga analiza e vlerave të matura dhe planifikimit nominal për gjenerim të energjisë elektrike
ka rezultuar me sa vijon:

1. HEC eurokos ka instaluar dy lloje të turbinave me fuqi të ndryshme instaluese 2300
kVA dhe 3000kVA, ky lloj instalimi është me qëllim të menaxhimit sa më efikas të
pruerjeve të ujit.
a) Prurjet e ujit janë të ndikuara nga moti i lagësht, e sidomos gjatë kohës së të
reshurave dhe akumulimit të rreshjeve të shumta gjatë shkrirjes së borës, periudhë
që zgjatë efektivisht mujat e pranverës dhe një pjesë të muajve të vjeshtës.
b) Koha e thatësirave zvogëlon mundësitë e gjenerimit me kapacitet të plot dhe
detyrimisht largon nga prodhimi gjeneratorët me fuqi të mëdha, duke vendosur
në punë kapacitete gjeneruese me efiçienc deri në 30% që në këtë rast nuk janë të
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kënaqshme për kostet investive.
2. HEC Orçusha e ka po të njëjtin sistem të punës dhe përafërsisht të njëjtin potencial
gjenerues sikurse Eurokos, por për dallim ka ramjet e rrjedhës së ujit thuajse
minimale, por vëllimi i ujit është i dyfishuar.
a) Gjenerimi i energjisë elektrike bëhet nga dy gjenerator me fuqi të ndryshme dhe
pozicionet e turbinave janë të modelit Piston dhe Frencis.
b) Zvoglimi i sasisë së ujit pamundëson gjenerim me kapacitet të plotë dhe si rezultat
detyrimisht nxjerr nga puna gjeneratorin me kapacitet prej 4 MVA, duke lënë në
punë vetëm turbinën me fuqi prej 1.6 MVA, kjo do të menagjohet edhe në kohë
të thatësirave deri sa kapaciteti i ujit bjer në 30 % të vëllimit të sasisë së lejuar
gjeneruese.
Tabela 17. Fuqitë gjeneruese të gjeneratorve (Piston & Francis, 2018)

Turbina e madhe

Gjeneratori
Piston
2900 kVA

Turbina e vogël

Gjeneratori
Francis
2200 kVA

Transformimi

%

%

%

%

%

100

92.70%

97.40%

92.83%

97.10%

94.00%

90

93.87%

97.40%

93.44%

97.10%

94.00%

80

93.40%

97.40%

92.72%

97.10%

94.00%

70

91.40%

97.30%

90.60%

97.10%

94.00%

60

87.91%

97.30%

87.03%

97.69%

94.00%

50

82.86%

97.00%

81.83%

96.60%

94.00%

40

75.94%

96.65%

74.52%

96.15%

94.00%

30

66.18%

96.30%

64.12%

95.85%

94.00%

20

52.42%

95.60%

53.23%

94.80%

94.00%

10

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Përqindja

Efikasiteti i fuqisë gjeneruese e paraqitur në tabelën 17 paraqet të dhënat krahasuese të ndarë
sipas potecialeve gjeneruese për turbinat 3200KVA dhe 1600 KVA duke ruajtur të njëjtin
transformim të tensionit prej 94%.
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Gjerneratori me fuqi gjeneruese të madhe prej 3.6-4 MW, për potencial të plot të ujit deri në
50% ka performancë më të mirë, ndërsa gjeneratori me fuqi më të vogël e ka performancën
nën 50% të potencialit gjenerues. Pra nëse sasia e ujit arrin në 20% raporti i gjenerimit është
52% dhe 53%.
Tabela 18. Eficienca e sasisë së ujit dhe kapacietet instaluese të turbinave (Piston & Francis, 2018)

WASSERKRAFT VOLKS AG

Rrjedha
ekologjike

Rrjedha e
ujit
në
dispozicion
për
t'u
përdorur

Rrjedha e
ujit duke
kaluar
turbinat

Efikasiteti total i
të dy njësive
(turbinat,
gjeneratorët dhe
transformatorët)

Koka e
paster

Kapaciteti
instalues

Gjenerimi
energjisë

Koha
e
vitit në%

Hyrja
natyrale
ujit

%

m³/s

m³/s

m³/s

m³/s

%

m

kW

kWh

8.30%

13.023

0.249

12.774

10

85.57%

45.5

3,819.46

2,777,055.38

16.70%

8.271

0.249

8.022

8.022

86.09%

45.5

3,082.69

2,268,364.71

25.00%

6.76

0.249

6.511

6.511

85.96%

45.6

2,503.69

1,820,379.81

33.30%

6.102

0.249

5.853

5.853

86.42%

45.6

2,262.77

1,645,216.84

41.70%

5.248

0.249

4.999

4.999

86.24%

45.7

1,932.74

1,423,881.91

50.00%

4.989

0.249

4.74

4.74

84.23%

45.7

1,789.83

1,299,780.95

58.30%

4.161

0.249

3.912

3.912

81.49%

45.7

1,429.23

1,039,165.33

66.70%

3.589

0.249

3.34

3.34

84.79%

45.8

1,272.40

936,281.49

75.00%

3.042

0.249

2.793

2.793

85.43%

45.8

1,072.08

779,490.01

83.30%

2.381

0.249

2.132

2.132

78.91%

45.9

757.52

550,775.23

91.70%

1.611

0.249

1.362

1.362

65.63%

45.9

402.47

296,155.66

100.00%

1.026

0.249

0.777

0.777

0.00%

46

Total
kWh/year

-

EUR/kWh

0.06747

Total
Euro

1,001,021.85

e

i

14,836,547.32
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Tabela 19. Prodhimi i energjisë në vit (HEC Orqusha, 2019)

Prodhimi
orë/vit

në

727.08
735.84
727.08
727.08
736.716
726.204
727.08
735.84
727.08
727.08
735.84
727.08

Ditët

Orë/Ditë

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Gjeneratorët e turbinave Orçusha me të dhënat e tyre të paraqitura në tabelën 18 për dy
gjeneratorët me fuqi 3.2 MW dhe 1.6 MW, janë instaluar me qëllim të menagjimit të
efkteshmëris së prurjeve të ujit dhe ruajtjes së jetgjatësis së stabilimenteve gjeneruese.
Gjeneratori me fuqi më të vogël në këtë rast është më efikas në raport me gjeneratorin me
fuqi më të madhe, ndërsa krahasimi mes gjeneratorëve është paraqitur në tab. 20.
Tabela 20. Krahasimi te dhenave te gjeneratorve Orçusha (HEC Orqusha, 2019)

Gjeneratori
3200kVA

Turbina e vogël

Gjeneratori
1600 kVA

Transformator

%

%

%

%

%

100

93.60%

97.70%

92.80%

97.20%

94.00%

90

94.20%

97.60%

93.60%

97.10%

94.00%

80

94.00%

97.60%

93.50%

97.00%

94.00%

70

91.90%

97.50%

90.90%

96.70%

94.00%

60

89.10%

97.30%

87.08%

96.40%

94.00%

50

85.10%

97.00%

82.50%

96.00%

94.00%

40

78.90%

96.40%

72.80%

95.90%

94.00%

30

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

20

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

10

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Përqindja

Turbina
madhe

e
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Turbinat e vendosura në Dikancën 2 – Eurokos, pajisjet janë të sistemit të njëjt me Orçushën,
por krahasimi i gjenerimit është bërë në periudhën një vjeqare gjatë vitit 2018 në
përputhshmëri me planifikimin gjenerues. Realizimi i gjenerimit gjatë periudhave të kohës
së verës ka rezultuar të jetë nën 50%, ndërsa në mesatare vjetore afër 62%, tabela 21.

Tabela 21. Efiksiteti i turbinave Eurokos (HEC Dikanca 2, 2019)

Prodhimi i energjisë elektrike nga turbinat e gjeneratorit me ujë në HEC Eurokos Dikance 2,Turbina Piston
Muaji

Planifikimi (kwh)

Realizimi (kwh)

% efikasitet Ppr/Pinst

Janar,2018
Shkurt,2018
Mars,2018
Prill,2018
Maj,2018

2917.977
2919.023
2925.806
2923.933
2898.413

1942
1811
1555
1563
1901

66.55295775
62.04130629
53.14774801
53.45539723
65.5876164

Qershor,2018
Korrik,2018
Gusht,2018
Shtator,2018
Tetor,2018
Nentor,2018
Dhjetor,2018
Janar,2019

2937.596
2203.244
2182.674
2916.191
2917.977
2915.562
2914.71
2911.423

1546
1478
816
1912
1977
1657
1774
1538

52.6280673
67.08290139
37.3853356
65.56497843
67.75241888
56.83295365
60.86368798
52.82640139

Shkurt,2019

2917.977

1957

67.06701252

Tabela 22. Shënimet e turbinës Piston (HEC Eurokos, 2019)

Shënimet e turbinës Piston
Tipi
Viti prodhimit
Koka
Instalimi i shkarkimit
Fuqia
Shpejtësia e rrotullimit

FHT 555-15-117
2015
Hn=150m
Qi=2100l/s
Pn=2.9M
N=1000 rpm

Shpejtësia e larguar

Nr=1700 rpm
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Tabela 23. Shënimet e gjenratorit Piston (HEC Eurokos, 2019)

Sënimiet e gjeneratorit Piston
Marelli Generator
Tipi
Fuqia
Tensioni
Rryma
cosF
Hz

710LA10V10
2300 kVA
6300 V
210 A
0.9
50

min ¯¹

1000

Dalje
Tensioni
Rryma

35 kV
7.8 A

Pesha

11.9 ton

Të dhënat e matura sipas tabelës 24 për gjenerim të energjisë elektrike në HEC Dikanc 2 dhe
Eurokos po ashtu ka rezultuar së gjatë muajit Janar-Korrik 2018 ka pasur sasi të vogël të
rrjedhshmëris së ujit dhe si rrezultat ka rënë efikasiteti i gjenerimit të energjisë elektrike në
raport me planifikimin në MWh.
Tabela 24. Krahasimi i të dhënave ndërmjet planifikimit dhe realizimit HEurokos (HEC Eurokos, 2019)

Prodhimi i energjisë elektrike nga turbinat e gjeneratorit me ujë në HEC Dikance 2,Turbina Francis
Muaji

Planifikimi (MWh)

Realizimi (MWh)

% Efikasitet Ppr/Pinst

Janar,2018
Shkurt,2018

2,187,516
2,186,500

738
1850

34
85

Mars,2018
Prill,2018
Maj,2018
Qershor,2018
Korrik,2018
Gusht,2018
Shtator,2018
Tetor,2018
Nentor,2018
Dhjetor,2018
Janar,2019

2,189,153
2,190,757
2,192,567
2,193,377
2,199,127
2,184,676
2,182,445
2,185,895
2,196,546
2,194,765
2,184,556

1011
1326
1234
2047
1431
1123
954
1456
1259
1458
1345

46
60
56
93
65
51
43
66
57
66
61

Shkurt,2019

2,185,925

1250

57
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Qendra e skades monitoruese figura 34 menagjon dhe operon të gjithë prodhimin nga
sistemi PC për gjenerimin e energjisë elektrike, sistemin e informatave për gjenerim,
mbrojtje të stabilimenteve energjetike dhe komplet informatave të tjera operacionale
të HEC-it.

Figura 34. Skada monitoruese (HEC Eurokos, 2019)
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Tabela 25. Shenimet e turbines Frensis (HEC Eurokos, 2019)

Shënimet e turbinës Francis
Tipi

PVT6-830-278

Viti prodhimit

2015

Koka

Hn=230 m

Instalimi i shkarkimit
Fuqia
Shpejtësia e rrotullimit
Shpejtësia e larguar

Qi=1850l/s
Pt=2.43MW
N=600 rpm
Nr=1080rpm

Tabela 26. Shënimet e Gjeneratorit Frensis (HEC Eurokos, 2019)

Shënimet e Gjeneratorit Francis
Marelli Gjenerator
Tipi
Fuqia

MUH710MB6B3
3000 kVA

Tensioni

6300 V

Rryma

210 A

cosF

0.9

Hz
min ¯¹
Dalje
Tensioni
Rryma
Pesha

50
1000
22 V
6.5A
13 on
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6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Lloji më i zakonshëm i hidrocentralit që përdoret në një rrjedhë të lumit varet nga shkalla e
pjertësis në gjatësi, fuqia e të cilit dukshëm ka efikasitet të gjenerimit të energjisë elektrike
pa ndikime mjedisore dhe ruajtjen e sasisë së njëjtë të ujit në rrjedhen e vet. Kosova e përkrah
dhe kontribon në aspiratën globale për stabilizimin e koncentrimeve të gazrave serrë në
pajtim me skenarin e rritjes së temperaturës 2 ⁰C. Kosova ka përgaditur infrstrukturen ligjore
për burimet e energjive të ripërtritshme konform direktivave europiane. Legjislacioni i
nevojshme për ndjekjen e standardeve sipas direktivave ekziston, mirëpo mungojn
mekanizmat efektiv të monitorimit të zbatimit të projekteve prioritare. Zyra e rregullatorit
për energji, inspektorati i mjedisit dhe mekanizmat e tjerë kanë dështuar të sigurojn se
projektet respektojn standardet mjedisore dhe obligimet ligjore që kanë. Në mungesë të
mekanizmave mbikëqyrës, kompanit në shumë raste janë vonuar me pëlqimet dhe nuk kanë
respektuar kushtet e kontratave. Me qëllim të shfrytëzimit të resurseve naturore të rrjedhave
të ujit që Kosova ka shumë pak potenciale, megjithatë është bërë një hap më tutje në
implementimin e këtyre teknikave sa i përket centraleve të vogla me rrjedhje normale të ujit
nëpër tuba (kanale) me rënje të lirë. Uji i shkarkuar nga tubat përcjellës përmes një turbine,
duke filtruar atë, nga ana e tij aktivizon një gjenerator për të prodhuar energji elektrike. Por
fuqia dhe performanca e gjeneratorëve të ndërtuar në Kosovë dhe në rastin e hulumtimit të
këtij punimi në regjionin e Dragashit, zbatimi i teknologjive të përdorura në praktik (tipi i
turbinave Pelton dhe Fracis) kanë treguar performanca të ndryshme ndërteknologjike.
Analiza studimore e matjeve ndërmjet hidrocentraleve përdorë vetëm rrjedhen e ujit nëpër
kanal gjerë në turbinën ku është vendosur. Për të përcaktuar parametrat e rregullimit për
sistemin e eksitimit statik u ndërtua modeli matematik i gjeneratorit sinkron të cilit iu
bashkangjit modeli i rregullatorit të tensionit dhe u kryen një numër simulimesh për testimin
e rregullatorit për regjime të ndryshme. Për regjim në ngarkes, u realizua simulimi për
testimin e rregullatorit të tensionit në HEC Dikanc për një ngacmim në shkallë në tensionin
referenc. Nga simulimet rezulton që tensioni në stator për një kohë më të vogël se 1.5sek
arrin vlerën e re të tensionit referenc. Kjo tregon aftësin e rregullatorit për ta mbajtur
tensionin brenda një vlere të caktuar.
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Fuqia hidroelektrike përfshin dy turbina, hidroelektrike masive dhe impiantet e vogla të
rrjedhjes së lumit.
Më këtë rast propozojm që të ndërtohet një formë prototipi i pshtjellave të gjeneratorit dhe
rrotorit, forma e të cilave duhet të jetë më e gjatë dhe e shtypur ndërsa në peshë duhet të jetë
për 30% më lehtë, ndërsa fuqia gjeneruese duhet të jetë deri në 50% më e madhe në kW, pra
është sistemi i rrjedhjes kontinuale të sinusoidës dhe sistem i pshtjellave të dyfishta në lugjet
e gjeneratorit dhe rrotorit në punë paralele.
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8

SHTOJCA

Llogaritja dhe përshkrimi i veprave hidromekanike të centralit
Fuqia e instaluar e hidrocentralit është: N =9.81∙ η∙Qllog∙Hneto =1399 kW. Prodhimi vjetor i
energjisë elektrike është vlerësuar nëpërmjet lakorës së qëndrueshmeris së prurjeve ditore në
aksin e veprës së marrjës të hidrocentralit 1, ku: Qo=0.5486 m3 /s Qll=0.2743 m3 /s Parametri
bazë është rendimenti i turbinave. Në figurat 35 dhe 36 është dhënë rendimenti i turbinës së
madhe që do të punoj me 2/3 e prurjes llogaritëse dhe turbina e vogël që do të punoj me 2/3
e prurjes llogaritëse. Prurja ekologjike në bazë të standarteve të BE-së është përcaktuar
l/sek/km2, kështu që për sipërfaqen A=29.54 km2, kemi Qek=1.0x29.54 =0.02954 m3 /sek.
(Penin, A.;2015.)

Figura 35. Rendimenti i turbinës për grupin që punon në 2/3 e prurjes llogaritëse (Penin, A.;2015.)
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Figura 36. Rendimenti i turbinës, gjeneratorit dhe total për grupin që punon në 2/3 e prurje llogaritëse (Penin,
A.;2015.

Prurjet dhe vëllimet përkatëse të ujit që hyjnë në turbinë dhe prodhimi i energjisë në varësi
të ditëve të vitit është dhënë në dy tabelat 27 dhe 28:
Tabela 27. Llogaritja e parametrave teknik dhe energjeti të HEC-it (HEC Dragash, 2019)
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Tabela 28. Llogaritja e parametrave teknik dhe energjetik të HEC-it (HEC Dragash, 2019)

Prurjet e ujit që përdoren për dy turbinat për sasi të ujit m3/sek është dhënë optimizimi i
prurjes së shfrytëzuar dhe fuqia përkatëse e tyre duke bërë të mundur shfrytëzimin total të
kurbës së qëndrueshmërisë.
Në figurën 37 jepet shpërndarja brenda vjetore e rrjedhjes së shumave të dy veprave të
marrjes.

Figura 37. Shpërndarja brendavjetore e rrjedhjes (m3/s) (HEC Dragash, 2019)
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Hidrocentrali Restelica 2 ndërtohet në lumin e Restelicës duke marrë ujë nga dy vepra marrje.
Veprat e marrjes së Hec-it Restelica 2 në lumin e Restelicës në kuotën 1581 m mbi nivelin e
detit. Sipërfaqja e pëllgut ujëmbledhës deri në aksin e veprës së marrjes është respektivisht
16.79 km2 dhe 6.01 km2. Si edhe u analizua me sipër, në figurën 38 është treguar kurba e
qëndrueshmërisë së prurjeve ditore të aksit të dy veprave të marrjes së HEC-it Restelica 2.

Figura 38. Kurba e qëndrueshmerisë së prurjeve ditore të HEC-it (m3/s) (HEC Dragash, 2019)

Kemi dy modele që më së shumti përdoren të hidrocentralet si dekantus apo pjesë e
hidrocentraleve me kapërderdhje që është në shumicën e hidrocentraleve të Kosovës dhe
modeli bolqi që gjenden më shumë në hidrocentralet e tjera që janë më të mëdhaja se 10
(MW). Modeli Tiroleze e dekantusve i ka dy kapërderdhje:
Kapërderdhja e parë që bëhet në pastrimin e sitave me shufra, si dhe kapërdedhja tjetër që
bëhet në pastrimin e sitave me vrima, kjo përbëhet edhe prej portave kryesore që janë porta
për shkarkimin e ujit, si dhe porta hidrolike për pastrimin e kanaleve.
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Dallimi në mes dekantusit dhe pendës është se penda bën grumbullimin e ujit, ndërsa
dekantusi bën pastrimin e ujit orientimin e ujit në tubacion nën presion pra nuk bën
grumbullim ëe ujit.
Kjo vepër e betonuar është paraqitur si në figurën 39 dhe 40. (HEC Dragash, 2019)

Figura 39. Rrjedhja e ujit para hyrjes në proces (HEC Dikance 2, 2019)
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Figura 40. Dalja e ujit në lumë (HEC Dikance 2, 2019)

Qëllimi kryesor i hirocentraleve është disniveli apo shtypja e ujit. Fuqia e një hidrocentrali
varet prej sasisë së ujit m3 dhe prej ramjes së ujit.
Eurokos në Dragash i ka tre hidrocentrale në funksion ato janë: Brodi 1, Brodi 2, Brodi 3.
Hidrocentrali Restelica 1 dhe 2 është me fuqi instaluese nga dy turbina Pelton 1.1 (MW) në
total 2.20 (MW).
Brodi 2 – ka dy turbina, njëra Francis 2.90 (MW) figura 41, tjetra Pelton 1.80 (MW) figura
42, në total 4.70 (MW)
Hidrocentrali brodi 3 ka dy turbina Francis me nga 2.10 (MW) gjithsej me kapacitet 4. 20
(MW) dhe ka një disnivel apo ramje prej 125m ndërsa sasia e ujit është 4.5 m3 ujë në sekond
që japin një kapacitet, disniveli konsiderohet prej nivelit të ujit deri të aksi i turbinave, kësaj
pjese i shtohet koeficenti i gravitetit 9.81 si dhe koeficentet tjerë të humbjes në përgjithsi.
Ramja dhe sasia ujit, gjatësia e tubacionit është 3950 metra afërsisht rreth 4 km. (HEC
Eurokos, 2018)
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Gjatësia ndikon në humbje më të medha në fuqinë e hidrocentralit, për atë më së miri ndikon
ramja, diametri i tubacionit që është 1.5m dhe me trashësi 9 (millimeter) dhe është prodhim
i fabrikës së tubave të Ferizajit që janë të izoluar me bitolit me trashësi deri 5 (milimetra)
këto janë të projektuara në atë formë që të kenë humbjet deri 10% .
Kemi forma të ramjes ajo statike dhe punuse, duke marrur në 125 (m) ramje dhe 12.5 m
bartje. Humbjet lokale objekti i hidrocentralit i ka 10.5 % për atë dimenzionohen në atë formë
që të kenë sa më pak humbje.

Figura 41. Turbina (gjeneratori) e tipit vertikal (HEC Eurokos, 2018)
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Figura 42. Turbina (gjeneratori) e tipit horizontal (HEC Eurokos, 2018)

Mirëmbajtja e dekantusit me sitat me shufra dhe sitave me vrima nuk kanë kosto shumë të
lartë, por e kanë një produktivitet shumë të madh, Eurokos në bashkpunim me kompanit
Sllovene dhe Austriake kanë gjetur një formë dekantusi për relievin tonë dhe formën tonë në
Kosovë ku kanë bërë të mundëshme largimin e mbeturinave për të mos hyrë në sistem.
Mirëmbajtja vepra e marrjes – punojnë tre puntor me ndrrime nga 12 orë, në sezonën e
Pranverës mirëmbajtja më e madhe është në pastrimin e rrjetave apo sitave, kurse përgjat
dimrit është mirëmbajtje më e madhe nga ngricat, gjatë verës mirëmbatja më e thjesht me
lyrjen e portave apo ndonjë riparim të thjesht të sitave mbrojtese ose ndonjë riparim me beton
nga grryrjet e ujit. Tubacioni zakonisht ka mirëmbajtje të trases, për arsye se është gjithmonë
afër lumit dhe duhet të intervenohet shumë shpesh në mënyr që të mos devijohet shtrati lumit.
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Figura 43. Pjesa e elektranës – filtrimi i rrjedhes se ujit (HEC Dikance 2, 2018)

Koncentimi i punës bëhet gjatë stinës së pranverës kur prodhimi i energjisë elektrike është
maksimal dhe pa ndërprer dhe vëzhgohet që mos të ketë pengesa si: kontrolli i vazhdueshëm
i të gjitha pjesëve të elektromakineris përgjatë linjës gjeneruese. Ndërsa servisimet vjetore të
planifikuara bëhen në sezonën verore atëhere kur nuk ka sasi të mjaftueshme të ujit si: lyerja
e kushinetave, shqyrtimi i pajisjeve teknologjike, pastrimi i francizave nga mbeturina,
shtrëngimi i llopatave dhe pastrimi i tyre nga cimentimi të paraqitura si në figurën 43.
Turbina Pelton duhet të ekulibrohet pikëqendrimi gjilpërave, cilindrat hidraulik, kontrollimi
i shpejtësive të mbylljes së valvulave, pastrimi i kthinave elektrike, përgjatë dimrit bëhet
kujdes për temperaturat e ulta ku në Dragash ka raste të ndodh deri 3/ 4 ditë mos të ketë
gjenerim të energjisë elektrike (HEC Dikance 2, 2018).
Largëpërquesi zakonisht mirëmbahet në vjesht me kontrollim vizual të linjës ajrore, ku duhet
të prehën drunjët që janë afër largëpërquesit si dhe kontroll sistematik: të izolatorve apo
ndonjë përçues a ndonjë shtyll e dëmtuar.
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Figura 44. Pjesa e stabilimenteve elektrike (HEC Dikance 2, 2018)

Figura 45. Trafsformatori energjetik (HEC Eurokos, 2018)
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Problemet më të shpeshta që ndodhin në hidrocentral janë:
Mirëmbajtja e vazhdueshme për lyrje e kushinetave të turbinës me vaj ose yndyr mekanike.
Shumica e hidrocentraleve kanë probleme me mbeturina të ngurta, të njëjtin problem e kanë
edhe hidrocentralet e Dragashit, sepse formën e veprës së marrjes e kanë me sita me vrima
ku nuk ka qasje me depërtu mbeturinat e ngurta dhe këto mbeturina e bllokojn rrotullimin e
llopatave në turbinat Francis. Ndërsa llopatat e turbinave Pelton e bllokojn gjilpërën
rrotulluese, këto bllokime ndikojn në zvoglimin e prodhimit të energjisë elektrike ku më vonë
bëjnë edhe bllokimin e krejt punës së turbinës.
Problem tjetër janë debalancat nga tensioni i rrjetit të ndodhur nga lidhja e shkurt ose ndonje
vetëtim ku mund të ketë djegie të kokave kabllovike, apo ndërprerjen e punës së turbinave
nga mbitensioni apo lidhje e shkurt me tokë. Materjalet hargjuese si kushinetat duhet të
mirëmbahen mirë dhe jetgjatësia e tyre është 8 deri 10 vite.
Riparimi i llopatave ose gjilpërave apo dëmtimi i rotorit bëhet pas 15-20 vite, nëse bëhet
dekantimi i mirë i zhavorit. Zhavori hargjon rrotat punuse pastaj paraqet vibracion dhe
humbet efiçienca e turbinave.(HEC Eurokos, 2018)
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